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Abstract
It is challenging to motivate usage of IT services provided by government or public administration
since the usage of such services is based on voluntariness. One way to incentivize usage is by
making such services fun to use, which can be done by using gamification. Gamification is gamelike elements in an otherwise non-game like service. This study aims to describe how gamification,
from a usability perspective, can be used in a citizen report application. The strategy used in this
study is design and creation where we develop an IT artefact that constitute a prototype. Hence,
the method prototyping is used. Furthermore, usability is considered while developing this
prototype. The scientific contribution of this study is the prototype itself, and insights on how to
use gamification as a vehicle for usability. Two versions of the prototype were developed before
tested by five focus groups, which added up to a total of 37 respondents. The focus groups
answered a questionnaire and participated in a semi-structured group interview. The result of this
was evaluated and used to improve the prototype and to find suggestions of how to implement
gamification in the application. Our findings show that gamification can be implemented in the
application and should be so by using a point system where the points can be cashed in for a
reward of some sort. To counteract risks of vandalism the points should be handed out to the user
after the suggestion in the report is considered and validated by the public administration
providing the service. Gamification should be implemented to create satisfaction regarding
usability. However, this study finds that accommodation of efficiency and effectiveness needs
should be prioritized before satisfactory needs are implemented in the application.
Keywords: Gamification, usability, prototyping, citizen report application

Sammanfattning
Det är en utmaning att motivera användning av IT-tjänster som tillhandahålls av offentlig
förvaltning eftersom användningen baseras på frivillighet. Ett sätt att motivera användning är att
göra det roligt att använda tjänsten. Det kan ske med gamification. Gamification är spelliknande
element i en, annars, icke-spelmässig tjänst. Denna studie syftar till att beskriva hur gamification,
ur ett användbarhetsperspektiv, kan användas för att skapa en applikation för synpunktshantering.
Forskningsstrategin som används är design and creation där vi utvecklar en IT-artefakt som utgörs
av en prototyp för en synpunktshanteringsapplikation. Metoden som används för detta är
prototyping. Vidare tas användbarhet i beaktande under utvecklingen av prototypen.
Kunskapsbidraget för denna studie är dels prototypen och dels insikter om hur gamification kan
användas för att skapa användbarhet. Två versioner av prototypen utvecklades initialt. Dessa
testades av fem fokusgrupper med totalt 37 respondenter. Respondenterna deltog i en enkät samt
en semistrukturerad gruppintervju. Resultatet av detta utvärderades sedan och användes för att
förfina prototypen och för att ge förslag på hur gamification kan införas i applikationen. Denna
studie visar att gamification kan implementeras i applikationen och bör göras så genom ett
poängssystem där poängen kan användas för en belöning. För att motverka risker med
skadegörelse ska poängen delas ut efter en inrapporterad synpunkt har behandlats av kommunen
som tillhandahåller tjänsten. Gamification ska användas för att det är underhållande och
belönande vilket skapar tillfredsställelse ur ett användbarhetsperspektiv. Vi konstaterar också att
ändamålsenlighet och effektivitet måste tillgodoses innan gamification, som tillfredsställande
element, införs.
Nyckelord: Gamification, användbarhet, användbarhetsprinciper, prototyping, synpunktshantering

Begreppslista
Anpassningsbar: Begreppet anpassa betyder att man vill ändra egenskaperna hos något (NE, u.å.).
När möjligheterna finns att ändra egenskaperna hos något, exempelvis en mobilapplikation,
kommer vi i denna studie att definiera denna mobilapplikation som anpassningsbar.
Augmented Reality (AR): AR är en verklighetstrogen miljö som förstärkts, med exempelvis ljud,
video, grafik eller GPS-data, genom datorgenererade sinnesintryck som upplevs live antingen
direkt eller indirekt. AR kan upplevas via smartphones (Förstärkt verklighet, 2018, 4 februari).
Enkel/enkelhet: Begreppet enkel definieras enligt NE (u.å.) som något som inte innehåller mer än
vad som behövs och/eller det är lätt att utföra och/eller förstå. Vi kommer i denna studie att
hänvisa till denna definition när vi pratar om enkelhet.
Geocache: Geocache kan beskrivas som en slags skattjakt som utförs utomhus. Olika skatter
(cacher) placeras på olika ställen och för att andra deltagare ska kunna finna dessa delger man
skattens position på internet med hjälp av GPS-koordinater (Geocaching, 2017, 24 oktober).
Hypekurvan: Hypekurvan är en grafisk representation över teknologiers mognad och adoption på
marknaden. Hypekurvan visualiserar en teknologis utveckling genom fem faser. Första fasen är
innovation trigger vilket representerar genombrottet och starten för en teknologi. Därefter följer
fasen peak of inflated expectations som består av höga förväntningar på en viss teknologi. Dessa är
oftast av positiv karaktär. Sedan kommer fasen trough of disillusionment där man börjar se att
tester av den nya teknologin misslyckas eller inte går som man förväntat sig. I och med detta
svalnar intresset för teknologin. Om teknologin klarar sig förbi denna fas följs den av slope of
enlightenment där aktörer börjar se fördelarna med teknologin i takt med att man förstår den
bättre. Om teknologin tar sig förbi även denna fast följer den slutliga fasen, plateau of productivity,
som är när teknologin accepteras och börjar användas av allmänheten och investeringar som görs
inom området börjar ge avkastning (Gartner, u.å.).
IT-artefakt: En IT-artefakt är en framtagen produkt inom informationsteknik (IT) i form av
exempelvis ett program, föremål och/eller ett dokument. IT-artefakten kan vara ett resultat eller
ett delresultat (IDG, u.å.).
IT-tjänst: En tjänst som tillhandahålls via informationsteknik (IT).
Läsbarhetsindex (LIX): är en metod för att beräkna svårighetsgraden i en text. Ett lågt LIX innebär
att texten är lättläst. Ett högt LIX innebär att texten är svår att läsa (LIX, u.å.).
Offentlig förvaltning: Offentlig förvaltning kan definieras som verksamheter på kommunal, länsoch statlig nivå. Dessa verksamheter förvaltar tillgångar och exempelvis anförtros kommuner med
olika förvaltningsuppgifter. Det ligger på en kommuns ansvar att hantera angelägenheter som
ligger i allmänhetens intresse såvida angelägenheterna har en anknytning till den aktuella
kommunen (Offentlig förvaltning, 2018, 15 maj).
Pokemon Go: En pokémon (pocket monster) är monster (Pokémon, 2018, 11 maj) som finns i
Pokémon Go. Pokémon Go är ett spel som använder augmented reality och är platsbaserat. I
spelet kan spelare fånga, träna och strida olika virtuella Pokémons som finns utplacerade i den
verkliga världen via AR. Dessa fångas genom att man använder smartphonens GPS och karta
(Pokémon Go, 2018, 31 januari).

Prototyp: En prototyp är en modell av något, till exempel en mjukvaruapplikation. Prototyper kan
användas som ett medel för att utvärdera designen hos en applikation. Fördelen med att använda
prototyper är att man kan ge användaren en känsla för applikationen utan att utveckla full
funktionalitet först (Rudd, Stern & Isensee, 1996). På så vis kan man fånga upp eventuell kritik och
genomföra nödvändiga modifikationer innan prototypen utvecklas till en tjänst eller en produkt.
Tillgänglighet: Tillgänglighet handlar om att man ska ta hänsyn till människors olika behov och
förutsättningar vid utveckling och design av exempelvis en produkt eller tjänst. Med andra ord ska
människor, oavsett behov och förutsättning, kunna använda en produkt eller tjänst (Myndigheten
för delaktighet, 2017).
Ärendehanteringssystem: Ett ärendehanteringssystem är ett system som används som ett stöd för
exempelvis handläggare att administrera ärenden i en verksamhet. Systemet kan exempelvis
informera handläggare när nya ärenden kommer in till systemet och/eller bevaka att befintliga
ärenden åtgärdas och avslutas (Ärendehanteringssystem, 2017, 3 oktober).
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1. Inledning
I detta kapitel ges inledningsvis en bakgrund till studien åtföljt av problemformulering och syfte.
Därefter presenteras studiens avgränsning, samarbetspartner och slutligen ett tillägg.

1.1. Bakgrund
I ett digitaliserat samhälle ligger det i varje offentlig förvaltnings1 intresse att tillhandahålla sina ITtjänster digitalt till medborgare (Carter, Weerakkody, Phillips & Dwivedi, 2016) eftersom detta är
resurseffektivt - förutsatt att medborgarna använder tjänsterna (SOU 2009:86). I dagsläget används
inte de IT-tjänster som tillhandahålls av offentlig sektor i särskilt stor utsträckning vilket gör att det
inte alltid blir resurseffektivt (ibid.). Det är frivilligt för medborgarna att använda IT-tjänster som
tillhandahålls av offentlig sektor; därför måste de upplevas som användbara för att få många
användare och vidare bli lönsamma (Heeks, 2006).
Om IT-tjänster inte uppfattas som användbara riskerar de att överges av användarna (Nielsen
Norman Group, 2012). Användbarhet definieras enligt ISO 9241-11 (ISO, 2018) som: “Den grad i
vilken användare i ett givet sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett
ändamålsenligt, effektivt och för användaren tillfredsställande sätt”. Det handlar därmed om
användares subjektiva uppfattningar som uppstår vid användning av en tjänst (Punchoojit &
Hongwarittorrn, 2017).
Det finns olika faktorer som kan påverka användbarhet, som exempelvis att det ska vara hjälpande,
underhållande, utseendemässigt tilltalande eller belönande (Punchoojit & Hongwarittorrn, 2017). Ett
sätt att belöna användningen är genom att införa spelliknande inslag i IT-tjänster, detta kallas för
gamification (Kasurinen & Knutas, 2018; Hassan, 2017). I en studie av Hassan (2017) framkommer det
att det är gynnsamt att införa gamification i IT-tjänster som tillhandahålls av offentlig förvaltning.
Detta stärks även av av Susanto, Diano & Hafidz (2017) som kompletterat ett
teknikacceptansramverk med gamification då det motiverar användning av en
synpunktshanteringsapplikation inom offentlig förvaltning.
Ett sätt för medborgare att förmedla synpunkter på en kommuns trafik- och utemiljö är via
applikationer. En synpunktshanteringsapplikation ger medborgare möjlighet att rapportera in
exempelvis nedskräpning, potthål, skadegörelse eller förslag på hur kommunens utemiljö kan
förbättras. Med en användbar IT-tjänst ges medborgarna möjlighet att vara med och bidra till det
samhälle de lever i, samtidigt som kommunen kan fånga upp synpunkter och jobba proaktivt utifrån
dem. Det är en utmaning för offentlig förvaltning att tillhandahålla IT-tjänster som faktiskt används
av medborgarna. För att motivera användning kan gamification införlivas i tjänsten.

1.2. Problemformulering och syfte
Forskningsfrågan i denna studie lyder som följande:
●

Hur kan gamification, ur ett användbarhetsperspektiv, användas i en mobilapplikation för
synpunktshantering gällande en kommuns trafik- och utemiljö?

I detta arbete samarbetar vi med ett IT-företag som i dagsläget har ett ärendehanteringssystem men
som saknar ett användargränssnitt varigenom tjänsten kan förmedlas. IT-företaget vill kunna erbjuda
en samlad tjänst till kommuner. Därför ska vi, utifrån det befintliga ärendehanteringssystemet,
1

För definition av offentlig förvaltning, se begreppslistan.
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utforma en prototyp för en IT-tjänst där man kan lämna synpunkter via en mobilapplikation. För att
motivera användning av tjänsten kommer gamification tillämpas.

1.3. Avgränsning
Vi avgränsar oss från Dataskyddsförordningen (GDPR) i denna studie. GDPR syftar till att stärka
rättigheter gällande personuppgifter och personlig integritet (Datainspektionen, u.å). Det är något
som blir aktuellt om man har återkoppling på ärenden då personuppgifter behöver lämnas.
I denna studie kommer vi inte att beröra user experience (UX). UX är ett begrepp som innefattar den
totala användarupplevelsen, det vill säga alla aspekter som en slutanvändare uppfattar och känner i
samband med kontakten med ett företag, dess tjänster och produkter (Nielsen Norman Group, u.å.).
En del av UX är användbarhet, vilket vi använder i denna studie, men detta är endast en del av vad
UX innefattar (Antrop, u.å.).

1.4. Samarbetspartner
CGI Group är ett globalt företag som tillhandahåller IT-lösningar och IT-tjänster i syfte att bidra till
verksamhetsutveckling (CGI, u.å). Huvudkontoret ligger i Montreal, Kanada (CGI Group, 18 juni,
2017). Det svenska huvudkontoret ligger i Stockholm och kontor finns på 26 andra platser i Sverige
(CGI, u.å). Ett av dessa kontor är Borlänge som är vår samarbetspartner under examensarbetet.

1.5. Tillägg
I denna studie använder vi Borlänge kommun som exempel för att skapa en känsla för hur en instans
av, den annars generella, applikationen skulle kunna se ut. Vi vill poängtera att Borlänge kommun
enbart används som exempel och kommunen har således ingenting med studien att göra. Detta är
något som vi kommit överens om med Borlänge kommun.
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2. Teori
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverket för studien. Inledningsvis beskrivs tidigare
forskning om användbarhet och gamification, därefter definieras dessa begrepp. Detta åtföljs av
Nielsens användbarhetsprinciper (1993). Sedan presenteras ett teoretiskt ramverk där vi diskuterar
och förklarar hur vi kombinerar användbarhet och gamification. Avslutningsvis diskuteras teoretiska
överväganden.

2.1. Tidigare forskning om användbarhet och gamification
Marache-Francisco & Brangier (2015) menar att användbarhet i ett system uppfyller de
grundläggande, funktionella, behoven. När dessa behov uppfyllts kan icke-funktionella behov
tillgodoses, vilket kan ske genom att exempelvis införa gamification i ett system. Enligt Gartner
(refererad i Burke, 2016) blir applikationer mer användbara, attraktiva och effektiva om man inför
gamification i dem.
Rajanen & Rajanen (2017) undersöker hur användbarhet kan gynna gamification och kombinerar ett
användarcentrerat ramverk med ett gamificationramverk. De konstaterar att användbarhet gynnar
gamification för att det ökar produktivitet då speldesignen är baserad på verksamheten och därmed
säkrar användbarheten. Denna kombination begränsar också antalet fel som användaren kan göra
och hanterar de fel som ändå uppstår, på ett bra sätt. Detta som en följd av att spelet designas med
utgångspunkt från användbarhetskrav som enkelhet, ändamålsenlighet och effektivitet. Förenklad
inlärning är också en punkt inom användbarhet som gynnar gamification; det sker genom att
användarna hela tiden engageras när de använder systemet. Slutligen nämns tillfredsställelse som en
användbarhetskomponent som förbättrar gamification.

2.2. Definition av centrala begrepp
Nedan definieras de centrala begreppen gamification och användbarhet.

2.2.1. Gamification
Gamification är tillämpningen av spelliknande element i ett system men där systemet i sig har ett
funktionellt syfte som inte är spelrelaterat. Gamification syftar till att öka användningen av ett
system, för att behålla motivationen att använda systemet i fråga eller för att behålla redan
existerande användare (Kasurinen & Knutas, 2018). Tillämpningen av gamification ger ett extra värde
för användaren och genom detta ämnar gamification att motivera användaren till att vilja använda
ett system (Hassan, 2017).
Gamification används inom flera områden, däribland i affärsverksamhet eller i applikationer för
livsstil, medicin och lärandesyfte (Stanley, 2014; Daymude, 2017; Teachthought, 2017; Mesko, u.å).
Vi har utifrån dessa områden identifierat gamification-element som poängsystem, nivåbaserade
system, belönande element eller topplistor där användare kan jämföra sina resultat.
Gamification kan vara ett positivt inslag i IT-tjänster som tillhandahålls av offentlig sektor. IT-tjänster
för samhällsengagemang inom offentlig sektor kan gynnas av gamification eftersom - som nämndes i
bakgrunden - antalet användare ofta är få och syftet med dessa tjänster därmed förgås. Gamification
kan, i detta avseende, bidra med en extra dimension som motiverar användande av systemet
(Hassan, 2017).

2.2.2. Användbarhet
Användbarhet är ett vanligt förekommande koncept inom ämnet informatik (Davis, 1989; Nielsen,
1993; Tsakonas & Papatheodorou, 2006) och handlar om hur användaren, subjektivt, uppfattar
användandet av funktionaliteten i ett system (Nielsen, 1993).
3

Hur användaren upplever användandet kan, enligt Nielsen (1993), mätas genom uppfattningen om:
● Hur enkelt systemet är att lära sig.
● Hur effektivt systemet är för att kunna utföra handlingar på ett sätt som ger förutsättningar
för användaren att vara så produktiv som möjligt.
● Hur enkelt det är för användaren att komma ihåg hur systemet fungerar även om
användaren inte använt systemet på ett tag.
● Hur användaren upplever att systemet hanterar fel och vilka möjligheter användaren får att
åtgärda dessa. Vidare ska systemet, i möjligaste mån, förhindra att fel uppstår för
användaren.
● Hur pass tillfredsställande användaren tycker det är att använda systemet vilket kretsar kring
hur systemet är uppbyggt estetiskt, interaktionsmässigt och visuellt.
Enligt ISO 9241-11 (ISO, 2018) definieras användbarhet som: “den grad i vilken användare i ett givet
sammanhang kan bruka en produkt för att uppnå specifika mål på ett ändamålsenligt, effektivt och
för användaren tillfredsställande sätt”. Användbarhet inbegriper hur ändamålsenligt, effektivt och
tillfredsställande ett system är i syfte att uppnå särskilda mål i en given kontext. Det handlar om en
helhet snarare än vilka specifika egenskaper som systemet har (ibid.). Systemet ska alltså göra det
möjligt för en användare att utföra vissa handlingar på ett effektivt sätt samtidigt som systemet
uppfyller användarens förväntningar på det. Tillfredsställelse handlar således om användarens
subjektiva uppfattning om ett system. Enligt Punchoojit & Hongwarittorrn (2017) finns det
motiverande faktorer som påverkar tillfredsställelse, dessa är: hjälpande, belönande,
utseendemässigt tilltalande och underhållande.

2.3. Nielsens användbarhetsprinciper
Nielsen (1993) har tagit fram tio användbarhetsprinciper som utvecklare bör tänka på vid utformning
av användargränssnitt. Vi har valt att utgå från dessa när vi tagit fram prototypversionerna. Den
grundläggande idén bakom användbarhetsprinciperna är att lösa vanligt förekommande problem vid
design av användargränssnitt.
Enkel och relevant information/dialog handlar om att användaren ska se rätt information, rätt mängd
information och att denna ska presenteras på ett, visuellt, enkelt sätt utan onödiga element som kan
störa användaren.
Tala samma språk som användaren innebär att de som ska använda systemet förstår och accepterar
språket och grafiska representationer som exempelvis ikoner.
Minimera användarens minnesbelastning handlar om att avlasta användaren och låta IT-systemet
utföra så många handlingar som möjligt. Man ska dra nytta av hjälpmedel som exempelvis
kortkommandon. Information ska genereras automatiskt för användaren i den mån det är möjligt.
Det ska finnas minneshjälpmedel som menyer och metadata som beskriver inmatningsfält och
liknande objekt.
Vara konsekvent handlar om att liknande typer av information ska finnas på samma plats visuellt. Om
en meny exempelvis ligger i det högra hörnet i en vy ska den fortsätta göra det i de andra vyerna
också. Det är viktigt att vara konsekvent eftersom användarna har förväntningar på var vissa typer av
information ska finnas i systemet. Begrepp och ikoner ska alltid betyda samma sak för användaren,
annars uppstår lätt förvirring.
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Ge återkoppling/feedback tar upp att det är viktigt att data som användaren matar in valideras och
att användaren får veta om den exempelvis anger otillåtna tecken ett fält eller försöker öppna en fil
med en applikation som inte stöder just den filtypen. Vidare är responstiden viktig; om det dröjer för
lång tid väljer användaren ofta att göra något annat under tiden och tappar därför koncentrationen
på exempelvis en dialogruta för installation av en applikation. Ett sätt för att få användaren att
behålla sin koncentration är att visualisera förloppet med en spinner eller i en progress bar som
mäter förloppet.
Förse användaren med tydliga exits i systemet innebär att användaren på eget initiativ ska kunna
avbryta användning av systemet och att det tydligt framgår på vilket sätt detta ska ske.
Erbjud genvägar handlar om att användare som är vana vid systemet ska kunna utföra vanligt
förekommande handlingar på ett snabbt och enkelt sätt. Det kan vara handlingar som ofta upprepas,
som exempelvis klipp-klistra i ett ordbehandlingsprogram. Dessa genvägar fungerar som en
accelerator för erfarna användare utan att störa nybörjare.
Förse användaren med tydliga felmeddelanden handlar om att informera användaren om vad som är
fel utan krånglig terminologi. Felmeddelanden ska skrivas på ett precist, konstruktivt och pedagogiskt
sätt som hjälper användaren att förstå vad som gått fel.
Förebygga fel kan ske genom datavalidering innan användaren skickar ifylld data i ett fält eller att det
poppar upp en dialogruta där användaren får bekräfta sin handling. Placering av objekt är också viktig
i detta hänseende; det vore till exempel mindre bra att placera en knapp som raderar en hel databas
bredvid en uppdatera-knapp.
Hjälp och dokumentation ska finnas lättillgängligt för användaren som i enkla steg beskriver vilka
åtgärder som kan utföras i systemet i olika situationer.

2.4. Teoretiskt ramverk
I detta avsnitt presenterar vi det teoretiska ramverket som ligger till grund för hur resultatet
analyserats. Vi har skapat ett eget teoretiskt ramverk där vi använder teori om både gamification och
användbarhet. För att kunna lägga till en gamificationdimension, som ett komplement till
användbarhet, har vi granskat befintliga studier där gamification kombineras med användbarhet. I
slutet av detta avsnitt presenteras figur 2.1, som förtydligar detta ramverk.
Rajanen & Rajanen (2017) har genomfört en studie om hur användbarhet kan gynna gamification.
Vårt angreppssätt är det motsatta där vi vill beskriva på vilket sätt gamification kan användas för att
skapa en användbar mobilapplikation för synpunktshantering. Med anledning av detta är teori om
såväl gamification som användbarhet relevant.
Punchoojit & Hongwarittorrn (2017) beskriver att det finns motiverande faktorer till
användbarhetskomponenten tillfredsställelse. I vårt teoretiska ramverk har vi valt att fokusera på
faktorerna belönande och underhållande då de kan kopplas till gamification eftersom det fungerar
belönande (Kasurinen & Knutas, 2018; Hassan, 2017) och är underhållande (Hassan, 2017).
Gamification, som belönande och underhållande, påverkar i sin tur tillfredsställande-komponenten,
som är en del av definitionen av användbarhet. Figur 2.1 nedan baseras på ovanstående diskussion
och illustrerar vår syn på hur en gamificationdimension skulle kunna appliceras på användbarhet:
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Figur 2.1. Modell som visar studiens teoretiska angreppssätt.

2.5. Diskussion om teoretiska överväganden
Vägen fram till beslutet om hur det teoretiska ramverket skulle utformas var inte en rak sådan. Vi har
övervägt andra teorier, som Davis (1989) TAM-modell som har fokus på användaracceptans och
andra teorier som bygger på TAM (Venkatesh, Morris, Davis, & Davis, 2003; Chen, Chen & Chen,
2009). Vi kunde dock konstatera att det var olämpligt att kombinera Nielsens (1993) begrepp om
användbarhet med Davis begrepp som används inom TAM-modellen då de många gånger syftade på
samma fenomen men använde olika benämningar. Vi bedömde det som riskabelt att kombinera dem
då det tidigt uppstod begreppsförvirring och för att acceptans inte var relevant i sammanhanget
vilket användbarhet var. Därför valde vi bort TAM-modellen.
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3. Metod
I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för denna studie. Inledningsvis illustreras vår
forskningsprocess. Sedan beskrivs litteraturstudie, forskningsstrategi, genomförande, urval och
datainsamling. Därefter redogör vi för hur dataanalysen genomförts och slutligen diskuteras etiska
aspekter.

3.1. Forskningsprocess
Figur 3.1 illustrerar en översikt över forskningsprocessen där vi grönmarkerat de komponenter som
är aktuella för denna studie. Som grund för vårt teoretiska ramverk och kunskapsläge genomfördes
en litteraturstudie. Utifrån den definierades problemområdet och forskningsfrågan. För att besvara
forskningsfrågan valde vi att tillämpa forskningsstrategin design and creation. Vi valde att utföra vår
datainsamling med datainsamlingsmetoderna intervju och enkät. Data som genererats har
analyserats kvalitativt genom en systematisk kategorisering och tematisering av det insamlade
materialet. Kunskapsbidraget som denna studie genererar består av både kunskap och en IT-artefakt
i form av en prototyp.

Figur 3.1. Forskningsprocessen.
Vidareutveckling av Researching Information Systems and Computing
(33), av B. J. Oates, 2006, London: SAGE Publications. Copyright [2006] av
Briony J. Oates.

3.2. Litteraturstudie
Oates (2006) beskriver att en litteraturstudie kan delas upp i sju aktiviteter, dessa utgörs av: sökning,
hämtning, värdering, läsning, kritisk utvärdering och slutligen en kritisk redogörelse för de källor som
hittats.
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I det första steget, sökning, definierades först ett antal nyckelord och koncept som användes i
varierande kombinationer för att hitta litteratur om ämnet. Dessa ord och koncept var: usability,
gamification, civic engagement, requirement, software development, interface design, mobile
application/applications, smartphone, user interface design, self service technologies, user
acceptance, e government services.
Litteratursökningen har skett på Summon respektive Google Scholar via Högskolan Dalarna. I de fall
vi bedömde sökresultaten som relevanta för syftet med studien hämtade vi denna litteratur. Därefter
värderades källorna genom att vi läste abstract och utifrån dessa gjort en ytterligare bedömning om
artiklarna är relevanta för studien. Relevanta artiklar lästes och vi utförde i samband med detta en
kritisk utvärdering gällande dess relevans och trovärdighet. Därefter skrev vi en redogörelse för varje
artikel som bestod av författare, publiceringsår, titel, nyckelord, sökfras, sökmotor och en kort
sammanfattning av artikelns innehåll och på vilket sätt den var relevant för studien.
Utöver sökningar i databaser har vi även gjort forward och backward search. Forward search innebär
att man söker efter källor som refererar eller citerar till en specifik källa för att hitta nyare källor som
bygger på den (Florida Atlantic University Libraries, 2018). Vi har gjort forward search genom att vi
sökt på citeringar och sökfras i Google Scholar. Backward search innebär granskning av en specifik
artikels referenslista och utifrån den väljer ut källor som passar den egna studien (ibid.).
Samtliga vetenskapliga artiklar som används i denna studie har genomgått peer review-processer
som vi bedömer som tillförlitliga och i de fall aktualitet är relevant har vi tagit hänsyn till detta. Vi har
granskat de tidskrifter som artiklarna publicerats i, kontrollerat antal citeringar och vilka som
författat artiklarna samt själva bedömt huruvida vi anser att innehållet är trovärdigt.
Genom att utföra litteraturstudien har vi fått en överblick över kunskapsläget vilket till stor del ligger
till grund för bakgrunden till denna studie. Vidare har litteraturstudien även varit det fundament vi
tagit avstamp i när vi definierat det teoretiska ramverket som används för metod, analys och
diskussion.

3.3. Forskningsstrategi: Design and Creation
Den forskningsstrategi som tillämpas i denna studie är design and creation och kommer att beskrivas
i detta avsnitt. Valet av forskningsstrategi styrdes av det problem vi studerade och utifrån detta
beslutade vi att välja design and creation. Detta motiverar vi med att vi under denna studie kommer
utveckla en IT-artefakt i form av en prototyp. Enligt Oates (2006) är design and creation en lämplig
strategi att använda när fokus ligger på utveckling av en IT-artefakt som ska visas upp samt där de
personer som genomför studien uppskattar tekniskt och kreativt utvecklingsarbete. Vi bedömde det
som den forskningsstrategi som passade bäst för den kontext och det ändamål som denna studie
sker inom. Alternativa forskningsstrategier diskuteras i 5.3.1.
Design and creation-strategin har några kända problem som vi försökt hantera utifrån bästa förmåga.
Ett av problemen är att det kan vara svårt att generalisera den kunskap som utvärderingen av ITartefakten genererar (Oates, 2006). En annan risk med design and creation är när strategin används
inom områden där snabb utveckling av teknologi kan göra forskningen inaktuell innan den ens är klar
(ibid.). Vi bedömer att systemvetenskap och informatik är ett sådant område. Vi hanterade detta
genom att arbeta med en prototyp, som går snabbare att framställa än ett färdigt, fungerande
system. Prototypen testades och utvärderades sedan.
Vi har arbetat utifrån design and creation-processens fem steg: awareness, suggestion, development,
evaluation och conclusion. Stegen är typiska för problemlösning och genomförs iterativt vilket
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betyder att man kan gå fram och tillbaka mellan de olika stegen. Om andra lösningar framträder kan
det vara nödvändigt att gå tillbaka till suggestion-steget. Hur vi jobbat efter dessa steg för att ta fram
prototypen beskrivs i 3.4.
Awareness innebär medvetenhet och identifiering av ett problem som kan lösas genom utveckling av
en IT-artefakt. Suggestion är en process där en potentiell lösning till problemet tas fram.
Development handlar om utveckling av den tänkta lösningen samt implementering av den. Hur
implementeringen går till beror på vilken typ av IT-artefakt som skapas. Evaluation innebär en
utvärdering av den IT-artefakt som skapats i development-steget. Conclusion är det sista steget där
resultatet av den sammantagna processen dokumenteras. Det är här som kunskap skapas och om
det återstår obesvarade frågor eller utmaningar i och med den IT-artefakt som utvecklats, så lämnas
dessa till vidare forskning.
IT-artefakt
Vid tillämpning av design and creation ligger fokus på att skapa en IT-artefakt (Oates, 2006). Det finns
flera olika typer av artefakter: konstruktioner2 handlar om skapandet av nya koncept eller begrepp
som används inom ett visst område. Exempel på konstruktioner är notationer av entiteter, objekt
eller dataflöden. Modeller är kombinationer av konstruktioner som tillsammans representerar en
situation och används primärt för att få djupare förståelse för ett problem eller tillbringa en tänkt
lösning på ett problem. Metoder är beskrivningar för hur man ska gå tillväga för att lösa problem
genom att använda IT. Instanser är fungerande system som på något sätt demonstrerar
konstruktioner, modeller, metoder, idéer eller teorier som kan implementeras i ett IT-system. I
denna studie är IT-artefakten, prototypen, en instans.
Kunskapsbidrag
Vid utveckling av en IT-artefakt är det, viktigt utöver de tekniska möjligheterna, att studien även visar
upp akademiska kvaliteter i form av analys, argumentation, motivering och kritisk utvärdering. ITartefakten som skapas ska generera ett kunskapsbidrag som baseras på vilken roll artefakten
kommer att spela i studien. Det finns tre olika typer av kunskapsbidrag: 1) huvudfokus ligger på ITartefakten och det är den som resulterar i det faktiska kunskapsbidraget. 2) IT-artefakten som skapas
är ett medel för något annat som genererar ett kunskapsbidrag. Exempelvis kan en IT-artefakt
skapas, men kunskapsbidraget består av efterföljande utvärdering av IT-artefakten när den
implementeras i en verklig kontext. 3) IT-artefakten har utvecklats som en slutprodukt men där fokus
ligger på själva utvecklingsprocessen, till exempel att IT-artefakten utvecklats enligt en specifik
utvecklingsmetod.

I denna studie består kunskapsbidraget av en kombination av dels själva IT-artefakten och dels av ITartefakten som ett medel för något annat. I sin helhet utgörs kunskapsbidraget av dels av hur man,
genom gamification, kan skapa en användbar mobilapplikation och dels av en prototyp för hur denna
mobilapplikation bör utformas.

3.4 Genomförande av Design and Creation-processen
I denna del beskriver vi genomförandet och hur vi praktiskt arbetat utifrån de fem stegen i strategin
design and creation: awareness, suggestion, development, evaluation och conclusion. Utmaningar
med genomförandet diskuteras i 5.3.1. För att få en mer övergripande bild av genomförandet
presenteras inledningsvis en modell över detta (se figur 3.2.).

2

Vår översättning av det engelska ordet ‘constructs’.
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3.4.1. Design and creation-processens fem steg
Figur 3.2. nedan är en grafisk illustration över genomförandet av design and creation-processens fem
steg. Den visar utvecklingsprocessen för hur vi tagit fram och förfinat prototypen. Förfiningen har
skett genom att prototypen testats och utvärderats av fokusgrupper. Därefter har en iteration av
steget development skett. Vidare visar modellen hur resultatet av denna förfining inte utvärderats i
en andra iteration. Prototypen presenteras istället som ett slutligt förslag i conclusion-steget som i
denna studie motsvaras av kapitel 5.

Figur 3.2. Modell över design och creation-processen

3.4.2. Awareness
Vår forskningsfråga och medvetenhet kring området som studeras baserades på ett önskemål från
vår samarbetspartner. Vi blev uppmärksammade om att det saknades en mobilapplikation för
registrering av synpunkter till ärendehanteringssystemet. Ärendehanteringssystemet kräver
inmatning av vissa data, dessa är: typ av synpunkt, ämne, plats, beskrivning och bild. Baserat på detta
genomförde vi en litteraturstudie inom området där vi upptäckte vikten av användbarhet i en sådan
applikation. Vi började fundera på vad som kan motivera användning vilket lade grunden till idén om
att applicera en gamificationdimension i applikationen. För att ha något att arbeta utifrån och för att
skapa ett trovärdigt intryck valde vi att använda Borlänge kommun som exempel.

3.4.3. Suggestion
I suggestion-steget togs beslutet att utveckla en prototyp av applikationen. Vi utförde inledningsvis
en omvärldsanalys för att få en nulägesbild. Sökningar utfördes i App Store och Google Play. Det
resulterade i ett urval av tre applikationer som vi studerade närmare och testade. Dessa
applikationer var: Botkyrka Kommun, Speak app och Tyck till. Genom att testa dessa applikationer
fick vi uppslag för hur vi skulle kunna utforma prototypen. Vi anammade möjligheten att rösta på
inrapporterade synpunkter samt att se andras synpunkter från Speak app. En generell uppfattning vi
fick genom att testa applikationerna var att "less is more". Det vill säga, att fokusera på det
huvudsakliga syftet och inte använda irrelevanta element som kan störa användaren. Utöver
omvärldsanalysen studerade vi även de användbarhetsprinciper som tagits fram av Nielsen (1993)
och som fungerar som riktlinjer när det kommer till att utveckla applikationer med fokus på
användbarhet. Som stöd för utvecklingen av vår prototyp beslutade vi oss för att utgå utifrån dessa
användbarhetsprinciper samt den omvärldsanalys som vi genomfört.

3.4.4. Development
Systemutvecklingsmetoden som använts är prototyping där en första version av ett system
analyseras, designas och implementeras (Oates, 2006). Vid prototyping är det viktigt att kunna följa
utvecklingsprocessen. Vi implementerar inte prototypen som ett fungerande IT-system utan har valt
att göra så kallad low-fidelity-prototyp. Low-fidelity-prototyper kännetecknas av att de är begränsade
när det kommer till funktionalitet och interaktion (Rudd, Stern & Isensee, 1996). Syftet med lowfidelity prototyper är att de ska demonstrera den generella designidén och känslan som användare
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får när de får se och testa prototypen. Typ av synpunkt, ämne, plats, beskrivning och bild har
påverkat utformningen av vyn där man lämnar uppgifter om synpunkten (se bild 3). Utvecklingen av
prototypen skedde vidare utifrån de användbarhetsprinciper som presenterats i avsnitt 2.3. Hur vi
tillämpat dessa förklaras i tabell 3.1. nedan.

Tabell 3.1. Tillämpning av användbarhetsprinciper

Utvecklingen av prototypen genomfördes i prototyputvecklingsverktyget Marvel, som finns både som
webb- och mobilapplikation. Vi valde verktyget eftersom det gick att demonstrera prototypen i ett
applikationsliknande scenario i en smartphone. Verktyget hade en drag-and-drop-funktion som
gjorde det möjligt att sätta ut ikoner, textrutor och färdiga teman på vyer, utan kod. Det gick även att
länka ihop vyerna, vilket gav en överblick över designen. Utvecklingsprocessen resulterade i två
versioner: version 1 och version 2. Vi har använt Borlänge kommuns färgtema och logotyp i bägge
versionerna. Versionerna presenteras delvis nedan och saknar gamification-inslag. Samtliga vyer
finns i bilaga 1 och bilaga 2.
Version 1 av prototypen
Nedan presenteras version 1 av prototypen som vi utvecklat:
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Version 2 av prototypen
Nedan presenteras version 2 av prototypen som vi utvecklat och som – utöver
användbarhetsprinciperna och data som ärendehanteringssystemet kräver – baseras på vår
omvärldsanalys. Det som primärt skiljer denna prototyp från version 1 är tillämpningen av ikonerna
på den andra vyn; ny synpunkt, rösta på synpunkt samt alla synpunkter. De två sistnämnda ikonerna
visualiserar en design för ytterligare funktionalitet utöver synpunktsregistrering. I version 1, bild 5-9,
visas hur de olika vyerna ser ut när användare klickar på rubrikerna i listvyn (se bild 3, version 1).
Dessa bilder har vi valt att utelämna när vi presenterar version 2 eftersom dessa vyer är helt
identiska med dem i version 1.
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3.4.5. Evaluation
En utvärdering av båda versionerna av prototypen har genomförts i samband vid möten med
fokusgrupper (se 3.6.1.). Utvärderingen genomfördes genom att respondenterna själva fick testa
varje prototyp och utifrån detta svara på frågor i en individuell enkät. Detta moment följdes åt av en
pardiskussion och/eller diskussion i hela fokusgruppen. Som en del av utvärderingen ingår även vår
egen analys av materialet som genererats utifrån fokusgrupperna. Resultatet av denna utvärdering
presenteras i kapitel 4.

3.4.6. Conclusion
Efter utförd och analyserad utvärdering har vi genomfört ytterligare en iteration där vi går tillbaka till
steget development och, utifrån utvärderingen, förfinat den mest populära prototypen. Med
anledning av studiens tidsram har resultatet av detta inte kunnat utvärderas ytterligare utan
prototypen presenteras istället som ett slutligt förslag i kapitel 6.1. och 6.2.

3.5. Urval
Urvalet av respondenter till datainsamlingen bestod av gymnasieelever och högskolestudenter.
Dessa personer är resultatet av ett selektivt urval med anledning av att de faller inom ramen för så
kallade early adopters. Early adopters är oftast personer mellan 18 och 29 år; dessa personer är i
regel snabbare på att ta till sig ny teknik än andra åldersgrupper. Vidare fungerar de som
trendsättare för övriga yngre och äldre grupper (Lee, 2014). Vi har fokuserat på denna grupp då den
kan bidra med innovativa uppslag till hur gamification skulle kunna införas i applikationen.
Respondenterna är ett resultat av ett medvetet urval som kännetecknas av att man handplockar de
personer som är lämpliga för studiens problemområde (Oates, 2006). I och med att respondenterna
är early adopters och att fyra av fem fokusgrupper studerar systemvetenskap vid en högskola
betraktar vi dessa som expertgrupper. Expertgrupper kännetecknas av att de besitter kunskap och
erfarenhet inom området (Nielsen, 1993). Andra ålderskategorier eller målgrupper har inte tagits i
beaktande. Det är något som prioriterats ner då vi inte har möjlighet att skapa en applikation som
tillgodoser samtliga målgruppers preferenser med de resurser vi har. Denna avvägning har gjorts
utifrån premissen att applikationen kommer fungera som ett komplement till befintliga
kommunikationskanaler för att kontakta kommunen. Det innebär att det finns alternativa sätt att
utföra de handlingar som applikationer erbjuder om utförandet i applikationen inte passar.
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3.6. Datainsamling
I detta kapitel beskrivs vilka datainsamlingsmetoder som använts för att samla in studiens empiriska
data. Det finns två typer av data; kvantitativ eller kvalitativ (Oates, 2006). I denna studie använder vi
kvalitativ data vilket innefattar ord, illustrationer och ljud. En teknik som vi valt att tillämpa i denna
studie är att träffa fokusgrupper. Mötena med fokusgrupperna har vidare inkluderat
datainsamlingsmetoderna semistrukturerad gruppintervju samt individuell enkät (se bilaga 3 och
bilaga 4). Genom att använda två datainsamlingsmetoder har vi kunnat studera fenomenet från olika
håll. Det har vidare gett oss möjligheten att upptäcka huruvida data från de olika metoderna är
förenliga med eller motsätter varandra. Om resultatet av data överensstämmer oberoende av
datainsamlingsmetoden, så är resultatet mer förtroendeingivande (Oates, 2006). Användningen av
två eller fler datainsamlingsmetoder kallas också för metodtriangulering och kan vidare öka studiens
validitet (ibid.).

3.6.1. Fokusgrupper
Fokusgrupper är en teknik där man har ett samtal med en grupp individer för att få deras åsikter,
tankar och känslor kring ett fenomen, till exempel ett användargränssnitt. Gruppens storlek varierar
men brukar bestå av omkring sex till nio personer (Nielsen, 1993). I denna studie har fokusgrupperna
bestått av fyra grupper från Högskolan Dalarna och en grupp från en yrkesinriktad gymnasieskola i
Dalarna. Storleken på grupperna har varit mellan fyra och tretton personer i varje grupp. Vi träffade
fokusgrupperna i cirka 45 minuter per grupp.
Fokusgrupper ska styras av en moderator som följer ett manus och tar upp de frågor eller ämnen
som ska diskuteras. Fokusgruppen ska uppleva samtalet som informellt, med möjlighet att uttrycka
sig fritt (Nielsen, 1993). Moderatorerna utgjordes av oss som genomfört studien och skrivit denna
rapport. Båda två deltog vid samtliga tillfällen.
För att skapa ett fritt samtalsklimat inledde vi med att prata några minuter och ‘känna av’
stämningen i rummet innan vi påbörjat samtalet. Samtalsformen var semistrukturerad intervju vilket
vi bedömde som lämpligt då det både säkrar att datainsamlingen består av data som är användbar
för att vi ska kunna uppnå syftet samtidigt som det gjort det möjligt att skapa och bibehålla en
avslappnad miljö som inbjuder till samtal. Oates (2006) menar att semistrukturerad intervju är
lämpligt då det har en struktur men ger möjlighet för respondenten att uttrycka sig fritt.
Ett problem som kan uppstå när man använder sig av fokusgrupper är att få deltagarna i grupperna
att förstå vilket ämne eller objekt det är som diskuteras vilket i sin tur kan leda till att
datainsamlingen inte genererar svar på de frågor de syftar till att besvara. För att motverka detta kan
man ta med ett konkret exempel och visa fokusgrupperna (Nielsen, 1993). Vi har hanterat detta
genom att först ta fram en prototyp över applikationen som fokusgrupperna fick utgå ifrån. Vi
presenterade två versioner som fokusgrupperna fått fundera och diskutera kring. Dessa saknade
inslag av gamification och innehöll enbart den kärnfunktionalitet som applikationen behöver för att
kunna uppfylla sitt mål och syfte.
Den första fokusgruppen kom att bli något av en pilotgrupp; det var inte tanken från början men vi
upptäckte brister i upplägget som vi var tvungna att ändra. Det rörde sig om hur vi hanterade
grupper med olika gruppdynamik eller olika stora grupper. Vi anpassade därefter upplägget efter hur
stämningen i, och storleken på, grupperna. Trots att vi försökt hantera kända fallgropar – som att vi
exempelvis hade två versioner av prototypen att diskutera kring – misslyckades vi till viss del att
förmedla syftet med applikationen till den första gruppen vilket också bidrog till att vi fick svar
därefter.
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Genomförandet av intervjuerna med fokusgrupperna har bestått av ett antal moment. Inledningsvis
höll vi en kort presentation om prototypen och vad applikationens syfte var. Därefter följde
demonstration och test av prototypen. Sedan fick respondenterna fylla i en individuell enkät. När
detta var klart följde en diskussion i mindre grupper om hur gamification skulle kunna införas i
applikationen. Vi bad diskussionsgrupperna att skriva ner sina förslag på post-it-lappar. Därefter
följde en gruppintervju med hela fokusgruppen där de diskuterade utifrån förslagen som de noterat
på post-it-lapparna. Intervjun skedde i en semistrukturerad form. Vi hade diskussionsgrupper i alla
fokusgrupper utom en, där vi valde bort detta på grund av att det endast var fyra deltagare. Eftersom
gruppdynamiken i gruppen var så pass god att det snarare skulle bli ett störmoment att först ha
diskussionsgrupper och sedan en större gruppdiskussion. Därför valde vi att direkt genomföra
intervjun med hela gruppen efter de genomfört enkäten.

3.7. Databearbetning och analysmetod
Vi valde ett systematiskt tillvägagångssätt för att sammanställa svaren från intervjuerna. Hedin
(2011) beskriver att intervjudata kan bearbetas genom att man först transkriberar intervjun, och
därefter kodar den nedskrivna intervjun i nyckelord. Utifrån nyckelorden kan man sedan utröna
teman. Teman kan identifieras genom att kolla på hur nyckelordet hänger samman; kolla på varje
intervjufråga; eller utgå från studiens problemformulering och leta efter svar på den i den
transkriberade texten. Vi har transkriberat intervjuerna (se bilaga 7) och därefter noterat nyckelord.
Vi har gjort en kombination av att se vilka teman som framkommer bland nyckelorden samt att
identifiera kategorier som besvarar vår frågeställning, det vill säga gamification och användbarhet. Vi
valde att göra så eftersom det gav oss möjlighet att både utgå från data samt att vi kunde säkerställa
att vi besvarade forskningsfrågan. Post-it-lapparna grupperades och svaren finns i bilaga 5. Svaren på
enkäterna sammanställdes och summerades och presenteras i bilaga 6.
Vi har genomfört en kvalitativ dataanalys där tillvägagångssättet stämmer överens med Oates (2006)
beskrivning där man i huvudsak letar efter teman i insamlad data samt försöker utröna samband
mellan dessa. Resultatet har analyserats utifrån det teoretiska ramverket (se kapitel 2). Temana har
sedan kategoriserats in i antingen användbarhet eller i gamification.

3.8. Etiska aspekter
I studien har vi tagit hänsyn till de etiska principer som beskrivs av Oates (2006). Samtliga
respondenter i fokusgrupperna har blivit informerade om deras rättigheter i samband med
deltagandet i studien. I början av varje möte har vi informerat respondenterna om deras rätt till att
inte behöva deltaga, rätt till att, när som helst, avvika, rätt till att få veta vad studien handlar om och
vad deras medverkan innebär samt deras rätt till anonymitet och konfidentialitet. Transkriberingar av
intervjuer ha anonymiserats och vi ha tagit bort delar som kan kopplas till en respondent genom
dennes uttalanden. Vidare diskussion om etikaspekten finns i 5.3.1.
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4. Resultat och analys
I detta avsnitt presenteras en analys av resultatet3 där analysen sker löpande i takt med att
resultatet, selektivt, presenteras. Vi presenterar de kategorier som vi menar att är framträdande i
resultatet gällande gamification och användbarhet. I samband med att de olika kategorierna från
resultatet presenteras utför vi analysen som sker med utgångspunkt från det teoretiska ramverket.
Vidare analyseras resultat som kan användas för att införa gamification i applikationen för
synpunktshantering. Resultatet kan läsas i sin helhet i bilagorna 5, 6 respektive 7. Nedan presenteras
resultat och analys av enkäterna åtföljt av intervjuerna.

4.1. Enkätsvar
I detta avsnitt presenteras resultatet från enkäten som var ett moment som samtliga deltagare i
fokusgrupperna genomförde. Först presenteras de idéer som rör gamification, därefter presenteras
de förslag som handlar om användbarhet. En sammanställning av enkätsvaren finns i bilaga 6.

4.1.1. Enkätsvar rörande gamification
De förslag på gamification som var utmärkande i enkätsvaren för de fördefinierade frågorna var,
rangordnat efter popularitet, följande: poäng, topplista, troféer, nivåer, belöning och augmented
reality (AR). Svaren som var framträdande i de öppna frågorna i enkäten var att gamification skulle
kunna innefatta någon slags tävling och att man skulle kunna jämföra sitt resultat med andra. Vidare
var poäng ett annat förslag som framkom i de öppna frågorna, respondenterna beskrev att poängen
skulle kunna användas för belöning och nivåer. Ytterligare ett förslag som framkom i de öppna
frågorna var att man skulle kunna ha en omröstning gällande givna förslag och att antalet röster
skulle påverka, alternativt ge, poäng.
Enkätsvaren ger tydliga indikationer på att gamification skulle kunna verka belönande i applikationen
och att det kan användas som en belönande faktor för att skapa användbarhet genom
tillfredsställelse. Denna tolkning av svaren stärker den befintliga teorin om att det finns faktorer som
påverkar användbarhet och att gamification kan utgöra denna faktor. Det indikerar i sin tur på att det
går att använda gamification ur ett användbarhetsperspektiv för att skapa tillfredsställelse och på så
vis skapa en användbar applikation.
Gamification kan bidra till tillfredsställelse och därmed användbarhet genom att det är
underhållande. Ett förslag som framkommer i enkäterna är att gamification i applikationen skulle
kunna utgöras av en tävling. Eftersom detta förslag är ett av de mer framträdande svaren menar vi
att det finns en efterfrågan att se det egna resultatet i ett sammanhang där man kan jämföra sin
egen prestation med andras. Vi tolkar enkätsvaren som att gamification som sker i ett socialt
sammanhang är underhållande för användaren. Sammanfattningsvis bidrog inte enkätsvaren, i någon
större utsträckning, till konkreta idéer om hur gamification skulle kunna införas. Enkäterna var dock
till hjälp för att det gjorde det möjligt att kvantifiera hur många respondenter som gett olika förslag.

4.1.2. Enkätsvar rörande användbarhet
Enkätsvaren rörande användbarhet gav oss viktiga insikter i vad användarna ansåg om utformningen
av prototypen. Det var tydligt att de allra flesta föredrog version 2. Andra synpunkter som var vanligt
förekommande var att textstorleken var för liten och att man skulle kunna ha en inställningssida där
man kunde anpassa textstorlek, språk och färgtema. Färger var något som många kritiserade men
ytterst få gav någon konkret beskrivning som exakt pekade ut vad som var problemet med färgen. En
annan synpunkt som respondenterna tyckte behövde förbättras var konsekvent design.
3

Resultatet i sin helhet återfinnes som bilagor i form av sammanställning av enkäter och transkriberade intervjuer (se bilaga 5, 6 och 7). Vi
har valt detta sätt att presentera resultatet eftersom alla tolkar olika och vi vill erbjuda möjligheten till läsaren av denna rapport att själv
läsa rådata innan det bearbetas.
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Alla förslag och synpunkter om användbarhet som framkommer kan knytas an till
användbarhetsprinciperna som presenteras i kapitel 2. Många av svaren handlar om applikationens
design och visuella utformning och det framkommer att flera respondenter önskar möjlighet att
kunna göra individuella inställningar gällande textstorlek, färgtema och språk i applikationen. Detta
förslag menar vi är särskilt intressant då det tillför en tillgänglighetsdimension för designen när
användaren själv kan välja vilket utförande applikationen ska ha. Möjlighet att anpassa är ingenting
som diskuteras i användbarhetsprinciperna men det skulle onekligen gagna flera av principerna som
rör det visuella och estetiska utseendet. Andra synpunkter som framkommer är önskemål om en mer
konsekvent placering av ikoner. Vidare menar några att det är onödigt att ha en hamburgermeny när
det enbart finns en hjälpsektion där. De menar vidare att det vore bättre att visualisera
hjälpsektionen med ett frågetecken istället för hamburgermenyn. Detta förslag är värdefullt då det
troligtvis skulle uppfattas som tydligare med ett frågetecken, jämfört med en meny dit man måste
söka sig utan att, på förhand, veta om det finns något hjälpavsnitt där.
Sammanfattningsvis menar vi att ovanstående förslag om användbarhet är värdefulla och att de bör
tas i beaktande under en kommande iteration av utvecklingsprocessen. Det vi anser är värt att notera
är att möjligheten till individuella inställningar. Genom att göra exempelvis textstorlek och färgtema
anpassningsbara, kan användaren ställa in applikationen efter tycke, smak och behov - något som vi
menar att förstärker tillfredsställelsen, och därmed användbarheten.

4.2. Intervjusvar
I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna med fokusgrupperna4. Först presenteras de
idéer som rör gamification, därefter presenteras de förslag som handlar om användbarhet. En
sammanställning av intervjuresultatet finns i bilaga 5, 8 och 9.

4.2.1. Intervjusvar rörande gamification
I detta avsnitt analyseras resultat som handlar om hur gamification kan införas i applikationen. Under
sammanställning av intervjumaterialet framträdde ett antal teman (se bilaga 8). Dessa utgörs av:
poäng, topplista, belöning, troféer, rösta på/gilla synpunkt, geocache/platsbaserat, underhållande
samt vilka utmaningar som finns med att införa gamification i applikationen. Nedan redovisas
resultat och analys för dessa teman.
Poäng
Poäng var det mest förekommande förslaget om gamification. En del föreslog att poängen skulle vara
synliga för andra användare:
“Man vill ju se andras poäng eller troféer, om det ska vara så att man
tävlar mot någon”

Andra förslag var att man skulle få poäng men att poängen skulle variera beroende på olika faktorer
som exempelvis vad man rapporterade in för typ av synpunkt eller att man får ett visst antal poäng
när en synpunkt har blivit åtgärdad:
“Jag skrev på lappen vi lämnade in att man skulle får poäng [...]. Till
exempel om det är en trasig lampa och du rapporterar den får du 1
poäng, men om du rapporterar att typ såhär någon tagit bort
4

Intervjuerna bestod, utöver själva intervjun, av en övning där respondenterna fick skriva förslag på post-itlappar hur man kan införa gamification i applikationen. Post-it-lapparna användes som diskussionsunderlag i
gruppintervjun och presenteras därför inte specifikt här. En sammanställning av post-it-lapparna finns dock i
bilaga 5.
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övergångsställsskyltarna istället får du 10 poäng, för att det liksom är en
viktigare kategori eller nåt liksom.”
“Det kan ju ge olika poäng om de tycker att, låt säga att kommunen nu
använder det här, och de tycker att okej, nu är det viktigare för oss att
fokusera på hur vägarna ser ut efter snön och plogning och allt sånt här,
okej men då får de extra poäng för vägrelaterade problem. Det finns
otroliga vägproblem i den här stan”
“Det kan ju också vara gamification just det där att man får poängen ‘nu
har vi åtgärdat ditt problem, tack så mycket här får du 10 poäng’”

Ovanstående uttalanden är en indikation på att poängen bör kopplas till applikationens syfte, på ett
sätt så att den är till nytta för kommunen. Detta tolkar vi som att det är viktigt att applikationen är
användbar i bemärkelse att den är ändamålsenlig. Respondenterna påpekar att det finns en risk med
att ha gamification i applikationen då det kan leda till missbruk i form av skadegörelse för att skadan
ska kunna rapporteras in. En lösning på problemet är att poängen delas ut i efterhand, när
synpunkten blivit åtgärdad. Det betraktar vi som en form av belöning men även som en slags
feedback, både i och utanför applikationen.
Vissa föreslår att ett sätt att förhindra missbruk är att basera poängen på antalet röster på en
inlämnad synpunkt där fler röster ger fler poäng:
“Ja, eller till exempel att man får [...] lite poäng om man lämnar ett
förslag men man får mer poäng om det är många som röstar på det.”

Andra tyckte att poängen skulle vara en del av ett spel, som i sig skulle vara roligt att spela oavsett
om avsikten är att rapportera in synpunkter eller om man endast vill spela spelet i applikationen:
“Jo, så att man kan samla när man lämnar förslag att man får poäng eller
samlar saker eller nånting till ett spel som man tycker är kul att spela för
sin egen skull.”

Vi tolkar detta som ett exempel på att gamification kan utgöra det underhållningselement som
främjar att användningen av applikationen är tillfredsställande.
Poäng var det mest prominenta förslaget på hur gamification skulle kunna införas i applikationen och
många av de andra förslagen baseras på någon typ av poängsystem. Hur ett poängsystem konkret
skulle fungera i applikationen framkom inte av intervjuerna då förslaget var av mer generell typ. Dock
är det kanske optimistiskt att förvänta sig att en avancerad speldesign ska framträda under en så
pass kort intervju.
Topplista
Ett sätt att använda och presentera poängen är att använda en topplista där det finns någon form av
ranking som baseras på poäng. Poängen föreslås intjänas genom att rapportera in synpunkter, rösta,
få röster på sitt förslag och hitta troféer:
“Fixa så att man kan gilla de förslagen som kommer in. En topplista på
förslag. Så man kan se vilka förslag som är populära. Kan se de
populäraste förslagen i en topplista typ”
“Tomtenisse of the month liksom, som har hjälp till mest”
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Förslag på hur man skulle kunna använda topplistan i praktiken och vilka utmaningar det skulle kunna
innebära ges av några respondenter:
“Att man kanske har en skärm nere på stan där man visar en topplista,
vem som ligger högst per månad.”
“att du har ett scoreboard ungefär [...] för då tar man fram
tävlingsmänniskorna. Bara de inte sitter med en spade och hackar i
asfalten och bara ‘där är ett hål’”.

Risken för skadegörelse är något som kommer på tal när topplisteförslaget diskuteras. I samtliga
fokusgrupper lyfts utmaningen med att införa gamification i en applikation som tillhandahålls av
offentlig förvaltning fram. Det framkommer tydligt under intervjuerna att respondenterna anser att
trovärdighet och validitet blir extra viktigt när det är en offentlig förvaltning som distribuerar
applikationen.
Vi bedömer att det är belönande att ha en topplista i den bemärkelsen att användarna får se sin
insats och får någonting för den. Det blir i sig en form av feedback där man kan se att den egna
insatsen ger ett resultat bortom skadan eller annan synpunkt som rapporterats in. Vidare finns en
social aspekt där användarna kan jämföra sina resultat med varandra och det blir på så vis ett
tävlingsmoment. I likhet med poängförslaget menar vi att topplista är något som är underhållande
och därmed är en motiverande faktor till tillfredsställandekomponenten i användbarhetsmodellen.
Belöning
Ett ofta förekommande förslag på hur man skulle kunna införa gamification var belöning för att på så
vis motivera användning av applikationen:
“Man får belöning, ett pris, för att man gjort staden bättre”

De tre följande citaten är konkreta exempel på hur man skulle kunna införa belöning i applikationen:
“Tanke att man får en belöning eller poäng. Samarbete med olika
företag, om, man lämnar till exempel 3 synpunkter. Dom som vill
samarbeta så kan man hämta ut en rabatt på till exempel ICA Maxi”
“Men eller hur, det är en bra idé. Man kan få rabatt på badhuset [...]”.
“Om vi säger att det är fem saker som har åtgärdats, så får du till
exempel 50 kr på Willys. Du hjälper någon annan, för att du ska
motiveras så vill du ha något tillbaka. Å andra sidan, om vi säger att du
går förbi där varje dag, så skulle du bli glad oavsett om det finns
gamification i appen eller inte.”

Ovanstående citat beskriver hur ett belöningselement i applikationen skulle kunna fungera. Flera
respondenter diskuterar samarbete mellan kommunen och butiker som en möjlighet att kunna ge
belöning i form av rabatt eller att kommunen ska ge rabatt till någon av sina faciliteter. Det råder
skilda meningar om hur belöningen ska gå till. Vissa anser att det bör vara en kompensation som går
att använda utanför applikationen medan andra menar att åtgärdande av fel är tillräckligt:
“[...] det känns som det är det som är den stora belöningen. Inte att man
får poäng i system utan att man faktiskt får göra en påverkan på riktigt.”
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Vi tolkar detta som att det är viktigt att få något i gengäld för en inrapporterad synpunkt. Dock tror vi
inte att det nödvändigtvis måste vara i form av en kompensation som kan användas utanför
applikationen. Resultatet tyder på att ett fel som åtgärdats som följd av att det rapporterats in i
applikationen kan vara en belöning i sig. Vi menar vidare att detta är en indikation på att en
ändamålsenlig applikation, av vissa, kan upplevas som belönande. Med ett sådant resonemang kan
man betrakta det som att ändamålsenligheten motiverar tillfredsställande i användbarhetsmodellen.
Oavsett om belöningen ska vara en kompensation eller om ändamålsenligheten i sig är tillräcklig
belönande tolkar vi resultatet som att belöning är centralt. Vi tolkar det som att belöning skapar god
användbarhet och att denna belöning mycket väl kan ske med gamification som medel.
Troféer
Troféer eller någon form av medaljer är ett förslag på gamification som ofta nämns och ges exempel
på och det beskrivs som någonting som motiverar och är roligt:
“Troféer är alltid nice, när det finns troféer så fokuserar man bara på att
jaga troféer och det gör spelet mycket roligare”

Detta stärker påståendet om att gamification kan användas för underhållning, som motiverande
faktor, och därmed gynna tillfredsställelse gällande användbarhet. Vidare tycks det vara möjligt att
koppla samman förslaget med en social aspekt som gör att det blir roligare då man får spela
tillsammans med andra:
“Man vill ju se andras poäng eller troféer, om det ska vara så att man
tävlar mot någon”

Frågan om missbruk av applikationen behandlas även gällande frågan om troféer. I detta fall
bedömer de flesta att problemet kan avhjälpas genom att ge poäng eller troféer efter en synpunkt
åtgärdats:
“Däremot, så kan man få poäng för genomförda uppgifter. Det kan ju
inte någon fuska med. Jag tänkte, troféer för beslut för utförda grejer.”

Rösta på/gilla synpunkt
Fokusgrupperna föredrog den andra versionen av applikationen. En sak som skiljde sig i den
versionen jämfört med den första var möjligheten att rösta. Röstning var något som samtliga grupper
diskuterade även om former för hur det skulle gå till varierade:
“Man kan göra downvotes också”
“Ja, man kan få lite poäng om man lämnar ett förslag men man får mer
poäng om det är många som röstar på det.”
“Att man röstar och får poäng”

Röster som en påverkande faktor för antal poäng var något som diskuterades. Det tolkar vi som en
form av belöning där man får en feedback från andra användare på sina förslag och synpunkter. Vi
menar att man även kan se omröstningen som en slags belöning eftersom röster ger bekräftelse,
vilket är en form av belöning. Resultatet om omröstningar tyder på att det finns en vilja att kunna
interagera med andra användare och att det i sig är belönande. Vidare tolkar vi resultatet som att
omröstning är ett mått på kvalitet – ju fler röster, desto högre trovärdighet. Ytterligare en fördel med
omröstning är en demokratisk aspekt där medborgare ges möjlighet att vara med och påverka det
samhälle de lever i.
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Geocache/platsbaserat
Platsbaserad gamification som geocache och AR-baserad spelform, i likhet med Pokémon Go, är
något som många grupper diskuterar:
“Man gör lite mer som pokemon go till exempel [...] att det liksom finns
skatter eller nånstans och leta efter eller nånting sånt så man får ut folk”
“ [...] typ pokemon grejs, att den känner av att den känner att amen här
har det skett en reparation och här finns ett monster […] så på så sätt
kanske anmäla mer grejer också.”

Geocaching var ett annat förslag som diskuterades:
“Fixa en geocache när man besöker de olika ställena som folk vill skicka
in.”

Vi tolkar geocaching- och Pokémon Go-förslag som ett sätt att motivera människor till att vara ute i
kommunen mer och på så vis uppmärksamma saker som kan rapporteras in. Användarens plats kan
även användas för att visa synpunkter som rapporterats in i den närliggande miljön. I nedanstående
exempel kombineras det tidigare nämnda förslaget om poäng med användarens platsdata:
“[…]i början av appen när man startar den så kan det vara en sida,
förstasidan, att de visar en synpunkt som har uppmärksammats mer än
andra, att fler har röstat på den eller att många har hållt med [...]”

Vi tolkar de förslag som ges om platsbaserade som en typ av gamification som skulle bidra till
underhållning och belöning och att det därigenom skulle bidra till användbarhet i applikationen.
Underhållande
Förslagen nedan handlar om hur man kan göra ett roligt spel i applikationen och på så vis införa
gamification:
“[...] jag tycker det skulle va lite kul om man kunde göra själva speldelen
större [...] så att när man så att man gör ett spel som är roligt i sig så att
när man lämnar synpunkter och så, så att man vinner [...]”
“nej, alltså om det hade funnits en app som både typ är kul och spela
men också hjälper kommunen så skulle jag nog definitivt ladda ner
appen.”
“Jo, så att man kan samla när man lämnar förslag att man får poäng eller
samlar saker eller nånting till ett spel som man tycker är kul att spela för
sin egen skull.”

Vi tolkar detta som att man vill ge större utrymme för spelet i sig och att det är viktigt att spelet är
underhållande för att man ska vilja använda applikationen.
Utmaningar med gamification och hantering av dessa
Vi har identifierat ett antal utmaningar med att införa gamification i applikationen. Vi har dock även
identifierat lösningar på dessa utmaningar. Den främsta frågan som diskuteras i fokusgrupperna är
hur gamification i applikationen skulle kunna leda till missbruk:

23

“[...] asså det finns ju nackdelar då man kan missbruka appen liksom”
“[...] bara de inte sitter med en spade och hackar i asfalten och bara ‘där
är ett hål’”
“Så länge det är poängbaserat, då kommer det vara tävlingsinriktat på ett
sätt. Det kommer alltid finnas dom som vill fuska […]. I värsta scenariot
där är det dom som vandaliserar eller gör saker själv för att få poäng
[...].”

Missbruket bedöms primärt handla om vandalisering av kommunens egendom för att därefter kunna
rapportera in den orsakade skadan som ett fel i applikationen. Flera lösningar på detta problem
diskuteras inom grupperna:
“Däremot, så kan man få poäng för genomförda uppgifter. Det kan ju
inte någon fuska med. Jag tänkte, troféer för beslut för utförda grejer.”
“Vi pratade lite också om det, hur man skyddar sig mot skräpinlägg. Då
måste man ju ha typ någon registrering, typ med bank-id. Då är det en
själv som står där med, ja skitbilder.”

Frågan om missbruk av applikationen, om man inför gamification, är återkommande vilket vi menar
tyder på att det finns utmaningar. När vi granskade tidigare forskning om gamification inom offentlig
förvaltning stötte vi inte på några källor som lyfte fram vilka problem som finns. Vi menar att
resultatet av denna studie därför bidrar med insikter om detta område eftersom vi identifierat
indikationer på att det finns risker och utmaningar med just gamification.
Ett annat problem som fokusgrupperna tror att kan uppstå om inrapporterade fel ger poäng är att
användarna kommer rapportera in triviala saker som gör att applikationen inte blir ändamålsenlig
och uppfyller sitt primära mål:
“Vi hade ju mer idéer om ett poängsystem där en röst på ett förslag man
lagt in än en poäng så att man då samlar på sig, ah men det blir någon
pålitlighetsfaktor ungefär. För jag tänker att om man har hundra förslag
inne till exempel så finns det väl väldigt många sämre och bättre förslag
så då finns det ju nåt sätt att skilja på dem.”
“Man kan ju ha en slags filtreringsalgoritm att man märker att dom här
fem personerna har rapporterat samma sak så då måste det ju vara så.
Och sen att de måste få med en bild på området. Att det är ett krav bland
annat.“
“Vi tänkte kanske att, att man får poäng per like och inte per
uppladdning. Då kan man ladda upp vilket skit som helst.”

När fokusgrupperna diskuterat kring hur man kan skydda sig från irrelevanta anmälningar av
synpunkter har de flesta grupperna pratat om det som en trovärdighetsfråga där det ska finnas
någon form av validering för att förhindra att man får poäng för vad som helst:
“[poäng efter åtgärdat fel] (sic!) löser ju även lite här problemet med att
folk utnyttjar systemet [...]”
“Det kan ju vara så att man kan ha, att om någon rapporterar ett hål
någonstans och sen så gör nån annan det så kommer det typ upp en ruta
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att den här personen har redan rapporterat ett hål här, vill du liksom
rösta så slipper den här personen göra om det.”
“[...] äh, jag vet inte, det är som på de flesta forumen egentligen [...] ju
högre nivå du har om det är poäng som är trovärdigt, då blir det väl att
folk söker sig till den informationen. Så nåt sånt blir väl bra.”

Gamification i en applikation som tillhandahålls av en offentlig förvaltning är något som
problematiseras i några av fokusgrupperna. I de flesta fall beskrivs det som hanterbart men vissa
lyfter fram svårigheter:
“Jag tänker att det kan vara svårt. Vem finansierar det här? Det du gör är
att du säger åt kommunen att betala och fixa det här och sedan ska du få
betalt för att du har sagt åt någon att lägga pengar .... Det blir väldigt …
hela idén gör att det blir ännu mer uppgifter. Svårt att sälja in.“

Ovanstående citat beskriver utmaningen med att införa belöning i applikationen. Trots detta är vår
tolkning att den samlade uppfattningen bland respondenterna är att det är genomförbart att införa
gamification i applikationen.
Tillgänglighet är en faktor som många grupper diskuterar och till vilken målgrupp applikationen ska
rikta sig mot. Flera grupper påtalar att gamification i applikationen kanske inte kommer locka de
äldre generationerna men samtidigt resonerar grupperna om att det kanske inte är möjligt att skapa
en applikation som tillgodoser allas behov:
“Min mormor håller inte på med gamification och kommer att gå runt
och ta kort.”
“Målgruppen är ju alla. Så alla tänker ju olika kring det också. Man vill ju
att alla ska använda, men alla kommer inte göra det.”

En respondent har erfarenhet av en synpunktshanteringsapplikation i den kommun vederbörande
bor i och förtäljer om sin erfarenhet där hen rapporterat in fel vid två tillfällen utan att detta har gett
något resultat. Apropå detta diskuterar gruppen lite kring vilka förutsättningar som måste finnas
innan man implementerar gamification:
“...så att, även hur mycket gamification det än är, om det liksom inte blir
något resultat så tröttnar man ändå”

Respondenterna uttrycker att det är viktigt att prioritera ett fungerande system för
synpunktshantering före funktionalitet som är underhållande och är tillfredsställande ur ett
användbarhetsperspektiv. Vi tolkar resultaten som att det är viktigt att i första hand se till att
applikationen uppfyller sitt primära syfte, nämligen att man ska kunna rapportera in synpunkter och
att dessa åtgärdas. Därefter menar vi att det kan vara lämpligt att kolla på faktorer som kan ha en
positiv inverkan på tillfredsställandekomponenten inom användbarhetsmodellen.

4.2.2. Intervjusvar rörande användbarhet
I detta avsnitt analyseras resultat som handlar om användbarhet. Under sammanställning av
intervjumaterialet framträdde ett antal teman (se bilaga 9). Dessa utgörs av: anpassningsbarhet,
ändamålsenlighet, tillgänglighet, effektivitet, åtgärd och feedback samt design och layout. Nedan
redovisas resultat och analys för dessa teman.
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Anpassningsbar
Intervjusvaren indikerar samma sak som enkätsvaren som presenteras i avsnitt 4.1.2. Även under
intervjuerna framkommer det att användarens uppfattning om den estetiska utformningen av
applikationen är subjektiv. Eftersom detta är en personlig preferens och det man föredrar därmed
varierar, är en lösning att kunna anpassa det visuellt. Detta är något som uttrycks vid upprepade
tillfällen:
“Man borde kunna gå in på inställningar och ändra språk”
“Man borde kunna ändra layouten”
“Jag hade en synpunkt på storleken på texten.. Seniorer som har svårt att
läsa eller de som har nedsatt syn. Att man kanske kan välja typsnitt, eller
ja storlek på texten”

Vi menar att det är lämpligt att ge användaren möjlighet att göra vissa inställningar av exempelvis
färger, textstorlek och språk. På så vis blir applikationen utseendemässigt tilltalande och att det
bidrar till ökad tillgänglighet.
Ändamålsenlighet
Ändamålsenlighet är en del av användbarhet och handlar om att man i ett system ska kunna utföra
handlingar som gör att mål och syfte med systemet uppfylls. Syftet med applikationen är att man ska
kunna lämna in synpunkter om kommunens utemiljö. I fokusgrupperna framkommer det att
respondenterna ser en applikation om synpunktshantering som ett sätt att uppnå syftet:
“Skulle det komma en sådan app till min kommun så skulle jag
rapportera dagligen. Varenda grej. Jag har en väg, vägen går såhär
(gestikulerar), i princip.”

När vi diskuterar hur enkelt eller svårt de tror att det skulle vara att rapportera in en synpunkt, om
applikationen såg ut som prototypen, är det ingen som motsätter sig att det skulle gå. Vi tolkar
svaren som att de uppfattar det som enkelt att rapportera in och kunna utföra nödvändiga,
funktionella handlingar i applikationen:
“Den är ju väldigt simpel så [...] det är ju väldigt svårt att misslyckas skulle
jag vilja säga iallafall.”

Vikten av att de synpunkter och fel som rapporteras in i applikationen faktiskt åtgärdas i praktiken är
något som lyfts fram under intervjun:
“Jag vet bara, det finns en såndär app i Stad A. Och jag har två hundar så
jag går en del och gnäller på en del saker. Men då provade jag den först
en gång, då var det en stolpe som låg vält, som jag går förbi i princip varje
dag och så anmälde jag den. Det tog typ två månader innan dom satt upp
den. Så att, även hur mycket gamification det än är, om det liksom inte
blir något resultat så tröttnar man ändå.”

Vi tolkar ovanstående citat som att, även om det är viktigt att en IT-tjänst är tillfredsställande att
använda, så bör man först och främst se till att syftet uppfylls och att det sker på ett effektivt sätt.
Därefter menar vi att det kan vara lämpligt att kolla på faktorer som bidrar till tillfredsställande ur en
användbarhetsaspekt.
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Tillgänglighet
Ett ämne som framkom under intervjuerna handlar om tillgänglighet när det kommer till vilka som
kan använda applikationen. Fokusgrupperna nämner i flera fall att människor, av olika anledningar,
inte kommer kunna använda applikationen.
“Och sen att det kommer ju vara så att det kommer inte vara nåt som
alla använder, men en viss grupp kommer använda den hur mycket som
helst”

Vi tolkar detta som att tillgänglighet är en förutsättning för att fler ska kunna använda applikationen.
Vidare menar vi att resultatet indikerar att applikationen inte kommer passa alla. Det beskrivs dock
som acceptabelt så länge det fortfarande finns andra sätt att rapportera in synpunkter till kommunen
än via applikationen:
“Men det är ju så, man kan ju ha alla alternativen öppna så att säga, så
att de som inte vill ladda ner appen utan vill skicka in via mail eller
flaskpost, vad vet jag, ska få göra det.”
“[...] jag tänker alltid på min mamma ‘ vad kan hon använda’ och hon kan
ju använda sånthär om det liksom är enkelt. Och då tycker ju hon att det
är bra för hon orkar ju inte ringa eller nåt såntdär.”

Citatet ovan kan tolkas som att mamman till respondenten är en van applikationsanvändare. Det kan
även tolkas som att applikationen är så pass enkel att använda att en person, som inte nödvändigtvis
är van vid liknande applikationer, kan rapportera in en synpunkt. Det finns också respondenter som
lyfter fram att det finns äldre personer som kommer ha svårt för att använda applikationen:
“Typ om nåns farmor är ute och går ‘ja men jag har hittat det här’ och ska
försöka gå in bland massa menyer, det kommer ju bli problematiskt”

Vi tolkar detta som att det är centralt att ta en äldre målgrupp i beaktande när applikationen
utvecklas och ta hänsyn till vad de anser är svårt respektive lätt. Vidare menar vi att det är av vikt att
ta hänsyn till de användbarhetsprinciper som beskrivs i teorin (se kapitel 2) för att äldre personer ska
kunna använda applikationen.
Effektivitet
I flera av fokusgrupperna fördes diskussioner om på vilket sätt en applikation för synpunktshantering
skulle vara effektiv avseende användbarhet:
“[...] förr i tiden när man skickade till kommunen, så tog det typ ett par
dar. Här så vet dom ju direkt att här så…”
“Ja, det skulle vara mycket större sannolikhet att jag skulle anmäla
nånting om det fanns en app i telefonen, jämfört med om jag skulle sätta
mig och skriva ett mail.”
“Det är ju lättare att bara öppna en app än att leta på nån mailadress
eller telefonnummer eller nånting.”

Möjligheten att rapportera in i en synpunkt i en applikation beskrivs som effektivare än andra, redan
existerande, kommunikationskanaler. Det framkommer några förslag på hur applikationen skulle
kunna förbättras gällande dess effektivitet:
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“En sökfunktion skulle vara jättebra där. Alltså beroende på hur många
kategorier det finns, istället för att scrolla så kan man skriva såhär ’V-Ä’
så kommer ‘Väg’ eller vad.. Ja”
“Jag tänkte också på att det finns kategorier i alla fall, att man gå i och
sortera, att man gå in och kategorier, att man kan välja vy. Man kan se
högst röstade, senast inlagda, välja efter kategori. Så att man kan sortera
upp lite.”
“Jag tänkte på det här med bilderna. Att man tar bilder på någonting
man ser, jag tänkte på att man ska kunna måla på dem också. Så om du
vill att det ska hända någonting, om man vill att Borlänge kommun ska
bygga en bro över kupolen så kan man ta en bild och rita dit en bro då.
Här ska bron va liksom. Så man kan rita upp det man tänker eller ringa in
om det är något skräp, trasig lampa. Så man tydligare kan visa.”

De förslag som framkommer i resultaten är exempel på hur man skulle kunna minska arbetsbördan
för användarna. Vi menar att man, genom att införa dessa förslag, skulle minska minnesbelastningen
hos användarna. Det skulle i sin tur bidra till att applikationen uppfattades som effektiv av fler
personer.
Åtgärd och feedback
Under intervjuerna framkom det att feedback på användarnas synpunkter var viktiga och att man
skulle få möjlighet att se vilka synpunkter som kommunen åtgärdat eller på annat sätt behandlat:
“Jag tänkte också typ lite att man kanske skulle kunna ha någon funktion
där man kan se det positiva också. Att dom här synpunkterna dom har vi
gjort något åt. Att man visar upp det också. Feedback. Så folk kanske kan
kommentera. men vad bra, liksom. Det här uppskattar vi verkligen, eller
liknande.”

Feedback tycks primärt ha att göra med att kommunen ger användarna en slags bekräftelse på att
deras synpunkter används och att återkopplingen ska förmedlas via applikationen. Vi tolkar även
feedbacken som ett sätt att uppnå ändamålsenlighet. Genom applikationens funktionalitet kan
användaren uppnå syftet med applikationen som är att rapportera in en synpunkt, att synpunkten
vidare åtgärdas och att detta sedan förmedlas till användaren. En respondent uttrycker:
“Dom kanske inte blir så sugna på en lista med hundra grejer och dom
har inte gjort något, då kommer folk bli förbannade till slut.”

Vi tolkar detta som att användarna skulle uppleva det som frustrerande att inte se någon progress
när de varit med och bidragit genom sin synpunktsanmälan. Utöver respons i form av att kommunen
ska meddela användarna vad de åtgärdat och vad de arbetar med för närvarande uttrycks även att
det är viktigt att det händer någonting:
“Man vill ju också ha den här direkta responsen även på riktigt. Till
exempel som ... det är ju inte så jävla svårt att ställa upp på en skylt,
trycka dit lite jord kan man ju tycka. Det vill man ju att ska det ske på en
gång.”

Precis som tidigare går detta att koppla till att funktionella behov måste tillgodoses innan
funktionalitet som skapar trevnad och tillfredsställelse tillämpas. Vi tolkar det som att det först och
främst måste finnas ett engagemang och en vilja hos kommunen att skapa förändring samt att
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applikationen måste vara både ändamålsenlig och effektiv. Därefter kan ytterligare funktionalitet
läggas på för att skapa användbarhet genom tillfredsställande som gamification.
Design och layout
Hur applikationen ska utformas visuellt och estetiskt har, till viss del, diskuterats gällande
möjligheten att anpassa applikationen. Under intervjuerna har vi stött på svar som indikerar att det
är subjektivt hur man vill att designen och layouten på applikationen ska se ut:
Respondent 1: “Är färgerna bra, nej jag skulle vilja ha en blå”
Respondent 2: “Jag vill ha en gul”
Respondent 3: “En rosa”
Respondent 1: “Blå färg är snyggare”

Den synpunkt om applikationen som framkommer inom de flesta fokusgrupperna är att färgerna
kanske bör ändras samt att textstorleken är liten. I övrigt uttrycker respondenterna att designen är
bra för sitt ändamål:
“Jag tyckte det var jättetrevligt i början där det fanns ett plusmärke, bara
ah, här lägger man till en synpunkt”
“Jag tycker att det är bra att det inte är så utspritt på skärmen utan att
det inte är knappar och grejer här och var utan det är, som du säger,
väldigt cleant.”

Vi tolkar resultatet som att fokusgrupperna uppfattar designen som enkel och relevant. Med denna
tolkning kan applikationen i detta avseende, ses som att den bidrar till god användbarhet då den har
en lämplig design och inte har några onödiga distraktionsmoment. Fokusgrupperna riktar ingen
direkt kritik mot layouten eller designen utöver att det är viktigt att vara konsekvent, att det ska gå
att anpassa textstorlek och färger och att vissa menyer behöver förtydligas. Dessa kommentarer är
dock värdefulla och något som bör tas i beaktande vid vidareutveckling av prototypen och
applikationen.
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5. Diskussion
Denna studie har syftat till att dels ta fram en prototyp för en synpunktshanteringapplikation och dels
att beskriva på vilket sätt gamification kan användas för att skapa användbarhet i en sådan applikation.
För att besvara denna fråga har vi låtit fokusgrupper testa en prototyp i två versioner och komma med
förslag på hur gamification kan införas. Detta resultat har sedan utvärderats (se kapitel 4). Resultatet
har delats in i två teman: svar som rör gamification och svar som rör användbarhet. Detta bearbetade
resultat menar vi att kan användas som underlag för att vidareutveckla prototypen så att den blir
användbar samt ge förslag på hur man kan införa gamification i den som ett sätt att skapa
tillfredsställelse. Nedan diskuteras gamification, användbarhet och slutligen en metodkritisk
diskussion.

5.1. Gamification
Analysen och utvärderingen av resultatet bidrog till flera förslag och idéer om hur gamification skulle
kunna införas i applikationen. Dessutom identifierades ett flertal utmaningar som skulle kunna
uppstå vid implementation av en sådan lösning i applikationen. Många av de förslag som framkom
har koppling till de, för användbarhet, motiverande faktorerna belöning och underhållning som
diskuteras av Punchoojit & Hongwarittorrn (2017). Genom denna koppling menar vi att man kan
kombinera gamification med användbarhet. Det vill säga, att gamification kan användas för att skapa
en tillfredsställande användning och därmed bidra till ökad användbarhet. Rajanen & Rajanen (2017)
undersöker hur användbarhet kan kombineras med gamification och konstaterar att användbarhet är
till nytta för utveckling av IT-tjänster enligt gamificationramverk. Vi undersöker, som vi tidigare
påtalat, i stället hur gamification kan användas som medel för att bidra till tillfredsställande
användning, som är en del av användbarhet. Detta gör vi för att gamification beskrivs som belönande
och underhållande (Kasurinen & Knutas, 2018; Hassan, 2017) vilket stämmer väl överens med de
tillfredsställandefaktorer som motiverar användbarhet (Punchoojit & Hongwarittorrn, 2017).
Användning av IT-tjänster som tillhandahålls av offentlig sektor baseras på frivillighet, det betyder att
användarna inte måste använda dessa tjänster vilket kan vara en utmaning (Heeks, 2006). Ett sätt att
hantera detta är att införa gamification i IT-tjänsterna, då detta visat sig motivera användande
genom att vara underhållande (Kasurinen & Knutas, 2018; Hassan, 2017).
Vi tolkar resultatet av vår studie som att gamification kan införas i applikationen för att bidra till
underhållning och verka belönande, ur ett användbarhetsperspektiv. Resultatet visar att gamification
bör innefatta poäng som delas ut efter synpunkter har åtgärdats. Dessa poäng ska, enligt önskemål
från respondenterna, sedermera gå att använda till någonting som är belönande. Flera respondenter
ansåg att poängen bör visas i någon form av topplista för att skapa ett tävlingsmoment och verka
underhållande. Ett annat förslag var att poängen skulle ge troféer. Vidare bör poäng genereras när
användare röstar på andra användares synpunkter eller när användaren själv får röster på sin
synpunkt.

5.1.1. Risker och utmaningar med gamification
I vår utvärdering av resultatet identifierar vi ett antal utmaningar som finns gällande införande av
gamification i en applikation för synpunktshantering som tillhandahålls av en offentlig förvaltning.
Den främsta utmaningen som framträder är den att gamification i en sådan typ applikation kan
missbrukas. Den främsta risken som framkommer är skadegörelse i det fall synpunktsrapportering
skulle ge poäng. Många av respondenterna i fokusgrupperna diskuterar att det finns en risk att
användarna själva vandaliserar för att kunna rapportera in fel. En mindre allvarlig konsekvens av
poängsystemet som framkommer är att det finns risk för att triviala saker rapporteras in och att det
då kommer förta syftet med applikationen. En annan utmaning som diskuteras är trovärdighet i en
sådan applikation både vad gäller trovärdigheten i anmälda synpunkter men indirekt också
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trovärdigheten för den kommun som tillhandahåller applikationen till sina invånare. Det framstår
som att frågan blir särskilt viktig just för att det skulle vara en offentlig förvaltning som står bakom
applikationen. Skadegörelse som resultat av att man inför gamification i applikationen betraktas som
allvarligare om applikationen tillhandahålls av en offentlig förvaltning jämfört med ett kommersiellt
företag.
Utmaningar med gamification som identifierats gällande missbruk är något som fokusgrupperna
beskriver kan lösas genom att inte ge någon belöning förrän en synpunkt har granskats av
kommunen. Respondenterna menar att exempelvis felet som en felanmälan beskriver måste
åtgärdas, innan användaren får sin belöning.
Vid granskning av tidigare forskning om gamification stötte vi inte på några explicita beskrivningar av
att det skulle kunna innebära utmaningar eller risker. Detta är dock något som framkommer av den
analys och utvärdering som vi genomfört. Eftersom vi inte stött på några beskrivningar av utmaningar
gällande gamification i applikationer som tillhandahålls av offentlig förvaltning har vi inte något att
jämföra detta resultat med. Däremot spekulerar vi kring om gamification som fenomen är i peaken
på den så kallade hypekurvan. Det är den fas där man främst ser möjligheterna som tekniken innebär
och att utmaningarna med det kommer identifieras i ett senare skede. Detta skulle i så fall kunna
vara en förklaring till varför vi inte hittat några ingående beskrivningar på vilka hinder som finns med
gamification i IT-tjänster som tillhandahålls av offentlig förvaltning. Trots att vi inte kan jämföra de
utmaningar vi själva identifierat i tidigare forskning menar vi att de ändå bör tas i beaktande. Vi
rekommenderar ämnet till vidare forskning för att validera eller falsifiera utmaningarna.

5.1.2. Ändamålsenlighet och effektivitet före gamification
Denna studie visar att gamification inte är till någon nytta om applikationen i sig inte ger ett praktiskt
resultat, vilket vi menar är intressant. Om inte inrapporterade problem åtgärdas eller synpunkter tas
i beaktande spelar det inte någon roll hur rolig applikationen är, för den kommer inte uppnå sitt
syfte. Detta ser vi som något som har en tydlig koppling till användbarhet och att det, precis som
beskrivs i teorin, är viktigt att funktionella behov uppfylls innan icke-funktionella behov tas i
beaktande. Detta är något som, i teorin, främst beskrivs gälla systemet. Dock kan detta resonemang
även innefatta ändamålsenlighet som någonting praktiskt eftersom syftet med
synpunktshanteringsapplikationen får konsekvenser på kommunens utemiljö. Det spelar ingen roll
om det går att rapportera in ett fel och någon läser det om felet faktiskt inte blir åtgärdat.
För att inte användarna ska tappa intresset behövs feedback om vad som händer med synpunkterna.
Respondenterna uttrycker att det är viktigt att se vilka synpunkter som kommunen gjort något åt och
i de fall kommunen väljer att inte göra något åt en inrapporterad synpunkt önskas en beskrivning om
varför de valt att göra något åt det. Detta är något som Nielsen (1993) beskriver är viktigt; att en
användare kan se ett resultat av sina handlingar i systemet.
Utvärderingen och analysen tyder på att användbarhetskomponenterna ändamålsenlighet och
effektivitet måste komma före komponenten tillfredsställande när man ska införa gamification.
Fördelarna med gamification kan, enligt vår analys, kopplas samman med tillfredsställande i
användbarhetsmodellen medan utmaningarna med gamification, som vi identifierat, till stor del kan
kopplas samman med ändamålsenlighet och effektivitet. Applikationen bör innehålla funktionalitet
som bidrar till att fel åtgärdas och förslag tillämpas i kommunen på ett sätt som användarna upplever
är effektivt. När en sådan funktionalitet finns bör man se till tillfredsställande för användbarhet.
Enligt ISO 9241-11 (ISO, 2018) utgörs användbarhet av ändamålsenlighet, effektivitet och
tillfredsställelse. I analysen av resultatet kan vi urskönja alla dessa komponenter. Vad som vi menar
är särskilt intressant i resultatet är att ordningen av dessa spelar roll. Analysen påvisar att det är
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viktigt att tillgodose ändamålsenlighet först och främst, därefter effektivitet och sist
tillfredsställande. Vi menar att denna ordning är applicerbar även i andra fall, som sträcker sig
bortom studiens omfattning och att det även gäller:




IT-tjänster inom privat och offentlig sektor
IT-tjänster med och utan gamification
Användbarheten för alla IT-tjänster

5.2. Prototypen och användbarhet
Nielsens användbarhetsprinciper (1993) erbjuder ett konkret arbetssätt att jobba efter vid utveckling
av en applikation eller en IT-tjänst. Av de två prototyper som användarna fick testa så föredrog en
tydlig majoritet den prototyp (version 2) av applikationen som utformats enligt Nielsens (ibid.)
principer om användbarhet. Vi använder resultatet som kan kopplas till användbarhet som grund för
att utveckla den tredje versionen av prototypen.
De svar om användbarhet som går att utröna i resultatet handlar till stor del om hur applikationen
ska se ut. En sak som diskuteras är placeringen av hjälpmenyn och det faktum att designen ska vara
konsekvent vilket kan kopplas till användbarhetsprinciperna gällande grafiska representationer (tala
samma språk som användaren) och att man ska vara konsekvent (Nielsen, 1993). Ytterligare en
användbarhetsprincip är feedback (ibid.), detta är något som lyfts fram av respondenterna som
viktigt. Feedbacken handlar främst om att få en återkoppling om vad som händer med det
inrapporterade ärendet.
Vad som är intressant i resultatet är att möjligheten om att anpassa utseendet lyfts fram. Denna
möjlighet gör att Nielsens (1993) principer om att informationen ska vara visuellt enkel samt att
användaren ska tycka om utseendet i applikationen kan uppfyllas, trots att olika individer har olika
preferenser om utseendet. Detta skulle även öka tillgängligheten då personer med nedsatt syn kan
ändra textstorlek och personer med färgblindhet kan anpassa färgtemat. Möjligheten att anpassa
utseendet av applikationen är ingenting som diskuteras i de ursprungliga principerna – möjligen för
att det inte var ett alternativ när dessa tog fram. Vi anser att det skulle vara fördelaktigt att lägga till
möjligheten att anpassa som en extra dimension till användbarhetsprinciperna. Det skulle främja
flera av de andra principerna.

5.3. Studiens begränsningar och förslag på vidare forskning
I detta avsnitt diskuterar vi inledningsvis studiens begränsningar och därefter ger vi förslag på vidare
forskning.

5.3.1. Studiens begränsningar och metodkritik
I studien har vi tillämpat forskningsstrategin design and creation. Andra tänkbara strategier skulle ha
kunnat vara aktionsforskning eller fallstudie.
Aktionsforskning är snarlikt design and creation men skiljer sig då det är mer teoristyrt och där
lösningen ska tillämpas inom en organisation (Sein, Henfridsson, Purao, Rossi & Lindgren, 2011). Som
regel är forskaren delaktig i verksamheten där forskningen bedrivs (Oates, 2006). Det hade resulterat
i en kartläggning av antingen kommunens eller CGI:s perspektiv och behov, eftersom de är
intressenterna i detta fall. Vi menar att aktionsforskning skulle bidra till en praktiskt förankrad
lösning, dock tror vi att det skulle innebära en begränsad bild av området vi studerar. Det skulle i sin
tur påverka utformningen av prototypen då vi endast skulle få tjänsteleverantörens bild vilket skulle
innebära en risk för försämrad kvalitet på användbarheten i applikationen. Aktionsforskning skulle
dock kunna vara en bra strategi om en kommun väljer att implementera applikationen i ett senare
32

skede; efter att utmaningarna hanterats och det är klart på vilket sätt gamification kan användas i
applikationen.
I en fallstudie sätts ett specifikt fall i centrum och lämpar sig om man vill studera komplexa fenomen
(Oates, 2006). Om vi gjort en fallstudie hade vi kunnat placera området vi studerar i centrum och
genomfört djupintervjuer med samtliga intressenter för applikationen, det vill säga både användare,
kommuner och CGI. Det hade troligtvis gett oss en bred förståelse, men å andra sidan hade en sådan
datainsamling tagit tid och då hade vi inte kunnat lägga lika mycket resurser på att utveckla en
prototyp. Utvecklingen av prototypen hade då heller inte betraktats som ett kunskapsbidrag och
fokus hade istället legat på svar från intressenterna.
Valet föll på design and creation-strategin som är lämplig att använda vid utveckling av en IT-artefakt,
som den vi presenterar. Vi ansåg även att design and creation var mest lämpligt då det innebar att vi
kunde jobba kreativt enligt de fem stegen, det är något vi anser är viktigt vid utveckling av en ITartefakt. De fem stegen genomförs i flera iterationer (Oates, 2006). I denna studie har vi endast
genomfört en iteration eftersom ytterligare iterationer inte var möjligt med de resurser vi hade. Om
vi hade kunnat genomföra flera iterationer hade resultat och slutsatser kanske sett annorlunda ut,
som exempelvis ett visuellt förslag på hur gamification hade kunnat implementeras i applikationen.
När vi träffade fokusgrupperna fick samtliga respondenter fylla i en individuell enkät. Vissa av
frågorna i enkäten var frågor med fördefinierade förslag på gamification. Vi anser att detta
angreppssätt var lämpligt då det underlättade för respondenterna så att de fick en bättre förståelse
för vad ämnet innebar. Nackdelen är att det kan bromsa respondenternas egen kreativitet och att vi
kan ha gått miste om andra innovativa förslag. Vi träffade totalt fem fokusgrupper men under dessa
tillfällen gjorde vi valet att genomföra ett visst moment eller inte baserat på gruppdynamiken. Ett
exempel på ett sådant moment var att vi i en fokusgrupp lät respondenterna diskutera i en stor
grupp medan övriga grupper fick diskutera om samma ämne fast i mindre grupper. Detta ser vi inte
som något fel utan snarare en möjlighet eftersom intervjun trots allt var semistrukturerad. En
nackdel är att det kan ha påverkat studiens repeterbarhet, det vill säga att det skulle vara lättare att
göra om studien om samma upplägg genomförts i samtliga grupper.
Vi har tolkat resultatet utifrån det teoretiska ramverk som presenteras i 2.4. Vi har gjort en ansats till
att förklara detta ramverk för att erbjuda möjlighet till en replikation av studien. Dock påverkar våra
personliga referensramar hur vi tolkat. Vi vill därför poängtera att slutsatser som dras från analys och
diskussion kring resultatet är vår tolkning. Vidare vill vi understryka att resultatet kan tolkas
annorlunda av en person med andra erfarenheter.
Vi anser inte att denna studie kräver någon ingående diskussion om etik, däremot finns utmaningar
som kan betraktas som samhällskonsekvenser om prototypen utvecklas till ett fungerande system.
Ämnet vi studerar i denna studie är inte av särskilt känslig karaktär, skillnader mellan
respondenternas preferenser och åsikter är nominell. Respondenternas deltagande innefattar inte
att lämna någon känslig eller privat information. Därför bedömer inte vi att denna fråga behöver
diskuteras och det är också motiveringen till att vi inte diskuterar frågan särskilt ingående i
metodkapitlet (se 3.8). De samhällskonsekvenser som denna studie kan ge diskuteras i avsnittet om
utmaningar med att införa gamification (se 5.1.1.). Där lyfts frågan om missbruk av applikationen
fram. Vidare diskuteras även frågan om samhällspåverkan delvis i inledningskapitlet där vi lyfter fram
applikationen som ett sätt för medborgare att påverka det samhälle de lever i.

5.3.2. Förslag på vidare forskning
Denna studie lämnar uppslag för vidare forskning om de utmaningar som finns med att införa
gamification i en applikation som tillhandahålls av en offentlig förvaltning. Det är intressant ur ett
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samhällsperspektiv eftersom det bidrar med fler svar till hur hantering av exempelvis missbruk av en
sådan typ av applikation skulle kunna gå till. I denna studie har vi avgränsat oss från GDPR. För att
kunna skapa ett användarkonto eller få feedback på sin inlämnade synpunkt krävs dock att denna lag
tas i beaktande och därför rekommenderar vi även detta som ett uppslag till vidare forskning. Ett
annat sätt att föra denna forskning vidare är att vidareutveckla prototypen i fler iterationer till
applikationen är redo att utvecklas till ett fungerande system.
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6. Slutsats
I detta kapitel presenteras slutsatserna av denna studie. Slutsatserna består av en prototyp, ett
förslag på hur gamification kan införas i prototypen samt huruvida det går att använda gamification
som ett medel för att skapa en användbar applikation för synpunktshantering.

6.1. Prototyp version 3
Genom analys av enkät- och intervjuresultat har vi identifierat förbättringspunkter för prototypen
gällande användbarhet och mer specifikt de användbarhetsprinciper som vi studerat. Vi har därför
tagit fram en tredje version av prototypen som vi presenterar delar av nedan. Samtliga vyer för
denna version finns i bilaga 10. Denna version är en vidareutveckling av version 2 av prototypen
eftersom det var den som fokusgrupperna föredrog. De förbättringar som vi gjort baseras till stor del
på användbarhetsprinciperna och handlar framförallt om individuella anpassningsmöjligheter samt
att vara mer konsekventa. På den andra vyn har vi valt att ta bort logotypen för Borlänge kommun
och ersatt den med en röd list. På så vis blir designen på den vyn densamma som övriga vyer. I den
andra vyn har användare nu även möjlighet att ändra inställningar och anpassa layout, text och
språk. Detta blir möjligt genom att användare klickar på ikonen för inställningar. En användare kan
även läsa information genom att klicka på informationsikonen som vi flyttat högst upp till höger.
Denna ikon följer sedan med i alla vyer.
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6.2. Förslag på hur gamification kan införas i applikationen
Eftersom vi utvecklat prototypen i ett prototyp-verktyg fanns vissa begränsningar i vad som kunde
illustreras i prototypen. Därför har vi valt att presentera ett förslag på gamification i textform.
Förslaget baseras på den utvärdering som vi utfört efter att fokusgrupperna testat prototyp version
ett respektive två.
För att skapa ett spelelement i applikationen ska ett poängsystem införas där användaren får poäng
baserat på inrapporterat synpunkter. Synpunkter som har registrerats ska vara synliga för alla
användare och det ska finnas möjlighet att rösta på dessa under en viss period. Rösterna ska vidare
vara en faktor som påverkar antalet poäng som en synpunkt resulterar i för den användare som
rapporterat in synpunkten. Poäng ska också delas ut till användare som röstat på synpunkter, även
om denna poäng ska vara mindre än poängen för en synpunkt. Poängen ska delas ut i efterhand när
en synpunkt har behandlats, till exempel efter att en felanmälan blivit åtgärdad eller efter att ett
förslag har genomförts. På så vis motverkas missbruk av gamification i applikationen.
Det ska finnas en topplista som visar de användare som har flest poäng. Topplistan kan initialt finnas i
applikationen och på kommunens hemsida men om applikationen används flitigt av medborgarna
kan det också vara en idé att visa resultatet på skärmar i kommunen.
Beroende på hur många poäng en användare har ska den vara på olika nivåer – ju fler poäng en
användare har, desto högre nivå ska denne också ha. Utöver poäng ska användaren även få troféer
vid vissa händelser som till exempel att denne skickat in ett visst antal synpunkter som behandlats av
kommunen, röstat på ett visst antal förslag eller haft applikationen nedladdad en viss period. Troféer
och poäng ska kunna lösas in mot någon typ av belöning. Vad belöningen konkret ska utgöras av bör
vara upp till den användande kommunen och vilka förutsättningar som finns. Några förslag på vad
belöningen kan utgöras av är: fri entré på kommunal simhall eller att kommunen väljer att samarbeta
med lokala företag där en belöning kan vara att man får rabatt på ett köp eller en gåva i en butik.
Förslaget på hur gamification kan införas i applikationen, som presenteras ovan, menar vi att
fungerar även i andra sammanhang. Det är dels applicerbart på flera kommuner och dels för andra
typer av synpunktshanteringssystem för att motivera användning. Vidare menar vi att de
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gamificationelement som föreslagits ovan skulle kunna användas i applikationer för andra ändamål,
än synpunktshantering, då de är belönande och underhållande på ett generellt sätt.

6.3. Gamification som medel för att skapa en användbar applikation
Utöver prototypen, som i sig är en IT-artefakt, utgörs en del av vårt kunskapsbidrag även av hur man
kan kombinera gamification med användbarhet. Vi kan konstatera att det är möjligt att använda
gamification som ett tillfredställande medel för att skapa användbarhet i applikationen. Detta genom
att verka belönande och underhållande vilket stärker påståendet som identifierats i tidigare forskning
(se kapitel 2). Det kan exempelvis ske enligt beskrivningen i föregående avsnitt. Till skillnad från
tidigare forskning har denna studie visat att det finns en del utmaningar att ta hänsyn till vi en sådan
implementation.
Utmaningarna med att införa gamification i applikationen består dels av risken för missbruk och dels
av vikten att tillgodose behoven av ändamålsenlighet, effektivitet och tillfredsställelse i ‘rätt’ ordning.
Det finns en risk för att gamification skulle kunna leda till missbruk i form av skadegörelse om man
får belöning för att endast rapportera in synpunkter. Detta kan lösas genom att inte ge någon
belöning förrän en synpunkt har granskats av kommunen. Om en användare exempelvis gjort en
felanmälan så bör alltså felet åtgärdas innan användaren får sin belöning. Därutöver bör
användbarhetskomponenterna prioriteras enligt ordningen: ändamålsenlighet och effektivitet före
tillfredsställande. Vi menar att det i huvudsak måste gå att göra det man ska (ändamålsenlighet) på
ett bra sätt (effektivitet) innan belönande och underhållande element som gamification
(tillfredsställande) läggs till applikationen.
Figur 6.1. visar att användbarhetskomponenterna bör tillgodoses i ordningen: 1. ändamålsenlighet, 2.
effektivitet och 3. tillfredsställande. Studien ger tydliga indikationer på att denna ordning är vital för
att skapa en användbar IT-tjänst och att detta kan generaliseras till att även gälla andra områden:




IT-tjänster inom privat och offentlig sektor
IT-tjänster med och utan gamification
Användbarheten för alla IT-tjänster

Om de identifierade utmaningarna tas i beaktande och hanteras så kan gamification införas i en
applikation för synpunktshantering som tillhandahålls av en offentlig förvaltning. Vidare menar vi att
den prototyp som vi tagit fram kan abstraheras och generaliseras till en högre problemklass rörande
hur man, med gamification, kan skapa en användbar applikation för synpunktshantering. Hur
gamification kan införas illustreras i figur 6.1 nedan.
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Figur 6.1. Vidareutveckling av egen modell med studiens teoretiska
angreppssätt och förslag på gamification.

39

Referenser
Antrop. (u.å.). Vad är UX-design?. Hämtad 2018-06-05, från http://antrop.se/vara-tjanster/ux-design
Burke, B. (2016). Gamify: How gamification motivates people to do extraordinary things. Routledge.
Carter, L., Weerakkody, V., Phillips, B., & Dwivedi, Y. K. (2016). Citizen Adoption of E-Government
Services: Exploring Citizen Perceptions of Online Services in the United States and United
Kingdom, Information Systems Management, 33(2), 124-140, DOI:
10.1080/10580530.2016.1155948
Chen, S., Chen, H., & Chen, M. (2009). Determinants of satisfaction and continuance intention
towards self-service technologies. Industrial Management & Data Systems, 109(9), 1248-1263.
10.1108/02635570911002306
CGI. (u.å.). CGI. Hämtad 2018-02-20, från https://www.cgi.se/company-overview
CGI Group. (2017, 18 juni). I Wikipedia. Hämtad 2018-02-20, från
https://da.wikipedia.org/wiki/CGI_Group
Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information
technology. MIS quarterly, 319-340.
Datainspektionen. (u.å.). Dataskyddsreformen. Hämtad 2018-04-18, från
https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/
Daymude, C. (2017). Top 10 Gamification Examples in Everyday Life [Blogginlägg]. Hämtad 2018-0521, från http://www.mlevel.com/blog/top-10-gamification-examples-everyday-life/
Florida Atlantic University Libraries. (2018-04-16). Guide to Science Information Resources: Backward
& Forward Reference Searching. Hämtat 2018-04-18 från Florida Atlantic University Libraries:
http://libguides.fau.edu/c.php?g=325509&p=2182112
Förstärkt verklighet. (2018, 4 februari). I Wikipedia. Hämtad 2018-05-18, från
https://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%B6rst%C3%A4rkt_verklighet
Gartner. (u.å.). Gartner Hype Cycle. Hämtad 2018-05-21, från
https://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp
Geocaching. (2017, 24 oktober). I Wikipedia. Hämtad 2018-05-18, från
https://sv.wikipedia.org/wiki/Geocaching
Hassan, L. (2017). Governments should play games: Towards a framework for the gamification of
civic engagement platforms. Simulation & Gaming, 48(2), 249-267.
10.1177/1046878116683581
Hedin, A. (2011). En liten lathund om kvalitativa metoder med tonvikt på intervju. Sammanställd av
A. Hedin, 1996 (Reviderad av C. Martin, 2011). Hämtad 2018-04-25, från
https://studentportalen.uu.se/uusp-fileareatool/download.action?nodeId=459535&toolAttachmentId=108197
40

Heeks, R. (2006). Implementing and Managing eGovernment. London: Sage Publications
IDG. (u.å.). IT-ord. Ord och uttryck i it-branschen. Hämtad 2018-05-17, från https://itord.idg.se/ord/artefakt/
ISO. (2018). Ergonomics of human-system interaction — Part 11: Usability: Definitions and concepts
(Standard No. 9241-11). Hämtad 2018-04-18, från
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:9241:-11:ed-2:v1:en
Kasurinen, J., & Knutas, A. (2018). Publication trends in gamification: A systematic mapping study.
Computer Science Review, 27, 33-44.
Lee, S. Y. (2014). Examining the factors that influence early adopters' smartphone adoption: The case
of college students. Telematics and Informatics, 31(2), 308-318. doi:10.1016/j.tele.2013.06.001
Lix. (u.å.). LIX räknare. Hämtad 2018-06-05, från http://lix.se/index.php
Marache-Francisco, C., & Brangier, E. (2015). The Gamification Experience: UXD with. Gamification:
Concepts, Methodologies, Tools, and Applications: Concepts, Methodologies, Tools, and
Applications, 1.
Mesko, B. (u.å,). The Top 15 Examples of Gamification in Healthcare. [Blogginlägg] Hämtad 2018-0521, från http://medicalfuturist.com/top-examples-of-gamification-in-healthcare/
Myndigheten för delaktighet. (2017). Begrepp. Hämtad 2018-05-20, från http://www.mfd.se/stodoch-verktyg/begrepp/
Nationalencyklopedin [NE]. (u.å.). Anpassa. Tillgänglig: https://www-nese.www.bibproxy.du.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/anpassa
Nationalencyklopedin [NE]. (u.å.). Enkel. Tillgänglig:
https://www-ne-se.www.bibproxy.du.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/enkel
Nielsen, J. (1993). Usability engineering. London: Academic Press
Nielsen Norman Group. (2012). Usability 101: Introduction to Usability. Hämtad 2018-04-18, från
https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/
Nielsen Norman Group. (u.å.). The Definition of User Experience (UX). Hämtad 2018-05-17, från
https://www.nngroup.com/articles/definition-user-experience/
Oates, B. J. (2006). Researching Information Systems and Computing. London: SAGE Publications
Offentlig förvaltning. (2018, 15 maj). I Wikipedia. Hämtad 2018-05-17, från
https://sv.wikipedia.org/wiki/Offentlig_f%C3%B6rvaltning
Pokémon. (2018, 11 maj). I Wikipedia. Hämtad 2018-05-18, från
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon
Pokémon Go. (2018, 31 januari). I Wikipedia. Hämtad 2018-05-18, från
https://sv.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%A9mon_Go
41

Rudd, J., Stern, K., Isensee, S. (1996). Low vs. high-fidelity prototyping debate. Interactions, 3(1), 7685. 10.1145/223500.223514
Sein, M. K., Henfridsson, O., Purao, S., Rossi, M., Lindgren, R. (2011). Action design research. MIS
Quarterly, 35(1), 37-56.
SOU 2009:86. Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning. Stockholm: E-delegationen
Stanley, R. (2014, 24 mars). Top 25 Best Examples of Gamification in Business [Blogginlägg]. Hämtad
2018-05-21, från https://www.clicksoftware.com/blog/top-25-best-examples-of-gamificationin-business/
Susanto, T. D., Diani, M. M., & Hafidz, I. (2017). User Acceptance of e-Government Citizen Report
System (a Case Study of City113 App). Procedia Computer Science, 124, 560-568.
Teachthought. (2017). 12 Examples of Gamification in the Classroom. Hämtad 2018-05-21, från
https://www.teachthought.com/the-future-of-learning/12-examples-of-gamification-in-theclassroom/
Tsakonas, G., & Papatheodorou, C. (2006). Analysing and evaluating usefulness and usability in
electronic information services. Journal of Information Science, 32(5), 400-419.
10.1177/0165551506065934
Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information
technology: Toward a unified view. MIS quarterly, 425-478.
Ärendehanteringssystem. (2017, 3 oktober). I Wikipedia. Hämtad 2018-05-20, från
https://sv.wikipedia.org/wiki/%C3%84rendehanteringssystem

42

Bilaga 1 – Prototyp version 1

43

44

45

Bilaga 2 – Prototyp version 2
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Bilaga 3 – Enkät om gamification
Enkät om gamification
Dina svar i denna enkät är anonyma och kommer behandlas konfidentiellt. Data som
genereras av denna enkät kommer endast att användas i forskningssyfte. Resultatet av
studien kommer publiceras i vår kandidatuppsats som kommer finnas tillgänglig på
DiVA Portal från och med juni, 2018.

Stort tack för din medverkan!

Ålder: _____________
Har du en smartphone?
⃝ Ja
⃝ Nej
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1. Tycker du att färgerna som används i appen är bra?
⃝ Ja
⃝ Nej
2A. Kryssa för de saker du skulle vilja förändra med utseendet för
version 1 av appen

□ Färger
□ Symboler
□ Textstorlek
□ Placering av knappar

□ Placering av menyer
□ Placering av information
□ Språk

Eget förslag
___________________________________________________
Eget förslag
___________________________________________________
Eget förslag
___________________________________________________
2B. Hur skulle du vilja förändra dessa saker om du fick välja? (version
1)
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3A. Kryssa för de saker som du skulle vilja förändra med utseendet för
version 2 av appen

□ Färger
□ Symboler
□ Textstorlek
□ Placering av knappar

□ Placering av menyer
□ Placering av information
□ Språk
□ Ikoner

Eget förslag
___________________________________________________
Eget förslag
___________________________________________________
Eget förslag
___________________________________________________

3B. Hur skulle du vilja förändra dessa saker om du fick välja? (version
2)

4. Vilken version av appen tycker du är mest användbar?
⃝ Version 1
52

⃝ Version 2

5. Kryssa i de alternativ för gamification som du tycker passar att
använda i appen

□ Poäng
□ Troféer/medalj
□ Topplista/highscore
□ Nivåer/levels
□ Belöning
□ Samla objekt i AR-miljö (typ
Pokémon Go)
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Eget förslag
___________________________________________________
Eget förslag
___________________________________________________
Eget förslag
___________________________________________________
6. Beskriv hur du tycker att gamification kan införas i appen (skriv
och/eller rita)
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Bilaga 4 - Intervjufrågor för semistrukturerad intervju
Gamification
 Tror ni det finns någon nackdel med att använda gamification i en app som är tänkt
att distribueras av en kommun?


Kommer ni på några nackdelar med gamification, generellt sett?



Vilken/vilka typ av gamification-element föredrar ni?



Hur kan gamification motivera användandet av applikationen?

Användbarhet
 Är det viktigt att appen uppfattas som tillfredsställande, trevlig att använda etc?


Utifrån de inmatningsmöjligheter som finns i dagsläget, upplever ni att det skulle
vara möjligt att lämna en synpunkt? Finns allt med? Förstår man flödet?



Är appen krånglig? Är det svårt att navigera?



Upplever ni att det är effektivt att lämna en synpunkt i en app jämfört med att maila,
ringa eller skriva brev till kommunen? Varför? Varför inte?

55

Bilaga 5 - Post-it-lappar
I denna bilaga presenteras en sammanställning av resultatet av data genererat från en övning med
post-it-lappar som genomfördes under intervjun med fokusgrupperna. Övningen bestod i att, i
mindre grupper, skriva ner förslag om hur gamification skulle kunna införas i appen.
Kategoriseringen av svaren är ett resultat av hur vi tolkat svaren på lapparna.
Gamification
Poängsystem
“Poängsystem”
“Man borde ha ett poängsystem där man får poäng för varje skadeanmälan man gör, som åtgärdas.”
“Fixa så ni har en poäng-liga man kan vinna varje månad genom att folk gillar ens förslag”
“En topplista på de populäraste förslagen”
“Om någon har lämnat en åsikt om något så kan folk gilla så kommer kommentaren högre upp i flödet.
Som profil på appen får mer poäng eller liknande [ju] mer man använder appen”
“Samla poäng månadsvis. Ge belöning till de flitigaste.”
“Highscore”
“Topplisteskärm på stan”
“Antal röster ger poäng”

Gilla/Ogilla
“Gillningar/uppsättningar på dina förslag ger dig nivåer som gör att dina förslag komme upp före de med
lägre nivå”
Belöning
“Belöning i början Till exempel 5 hål i vägen eller rösta på förslag”
“Belöning i poängsystem. Du samlar poäng via rapportering och hur många som röstat på din åsikt. Sen
kan man välja hur man vill ta ut sina poäng till exempel En biobiljett eller pengarrabatt i butik. Kan även
välja att skänka sina insamlade poäng till en/olika välgörenhetsorganisation/er”
“Om flera röstat upp ditt förslag får du en belöning. När man har lämnat ett viss antal synpunkter ska
man få någon typ av belöning ex. biobiljett?/rabatt i butiker som vill samarbeta”
“Små belöningar via milestones”
Geocaching (platsbaserat)
“Fixa en geocachefunktion så när man besöker de olika ställena som folk vill ha ändringar på så får man
troféer”
“Gör speldelen större genom att tex lägga ut skatter att leta efter, typ Pokemon Go”
“Visa förslag i närheten”
Övrigt
“Möjlighet att bilda lag”
“1. Samla in förslag, 2. Moderera förslag, 3. Starta röstning samtidigt. Större förslag!”
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Användbarhet
Design & Layout
“Man borde kunna gå in på inställningar och ändra språk, textstorlek och färger på både version 1 och 2”

Effektivitet
“Kunna zooma in och ut på de olika ställena på kartan”
“Visa med uppmärksammade synpunkter”
“Ritfunktion till exempel Ringa in på bilder”

Återkoppling/Feedback
“När man lämnat en synpunkt så kommer det upp en animering (ex ett djur som säger tack) och det är
olika gång”
“Återkoppling på vad som åtgärdats, planerats in etc. av kommunen”
“Återkoppling”
“Kommentarer på förslag”

Trovärdighet
“Hög poäng = hög trovärdighet. Alltså sina synpunkter ligger då högst upp”
“Motverka fusk kanske bara genomförda förslag ger poäng”
“Registrering med bank id”
“Personlig koppling”
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Bilaga 6 - Summering av enkätresultat
I tabellen nedan redovisas svaren som vi fick in i samband med enkäten där totalt 37 stycken
respondenter deltog. Vi har valt att redovisa kvantitativa data i procentform. Respondenternas
fick, som möjlighet till vissa frågor, lämna egna förslag och fritextsvar varav dessa redovisas
innanför citattecken. Enkäten samt dess svar i original finns som bilaga.
Fråga

Svar

Har du en smartphone?

Ja: 100 %

1. Tycker du att färgerna
som används i appen är
bra?

Ja: 83,8 %
Nej: 16,2 %

2A. Kryssa för de saker
du skulle vilja förändra
med utseendet för
version 1 av appen

Inget svar: 16,2 %
Färger: 27 %
Symboler: 18,9 %
Textstorlek: 18,9 %
Placering av knappar: 2,7 %
Placering av menyer: 13,5 %
Placering av information: 10,8 %
Språk: 21,6 %
Egna förslag:
 “Göra fler språk”
 “Fler språk”
 “Fler språk”
 “Engelska och svenska”
 “Engelska - finns ju studenter från hela världen”
 “Färger det är bara två färger. Det skulle bli lite roligare om färgerna
förändrades varje ställe som man går in”
 “Färger: valmöjlighet”
 “Textstorlek: För seniorer”
 “Val av textstorlek för t.e.x pensionärer”
 “byt ut hamburgar ikonen mot frågetecken när den då bara öppnar information
om den specifika vyn man är på”
 “Ändra hamburgermenyn till ex. ett frågetecken”
 “Hjälpmeny”
 “Göra en inställningssida”
 “Symboler: symbolen är torr”
 “Lite mer ikoner”
 “Fler runda knappar!=)”
 “Känns som att man kanske borde välja typ av synpunkt före typ av ämne.”
 “ikoner : samma som på nästa sida (“Ikon för info ser olika ut på olika ställen”)”
 “Prioriterad synpunkt vid start av appen”
 “När man väljer att lämna synpunkt borde bara “välj typ av synpunkt” visas, nu
kan man gå direkt till tex välj plats”
 “kategori borde ha en sökfunktion så man lätt kan söka på olika kategorier”

2B. Hur skulle du vilja
förändra dessa saker om
du fick välja? (version 1)

Inget svar: 54 %
 “Bara ha svenska och engelska”
 “Tvåspråkig app”
 “Symboler för informationen kan placeras på ett annat ställe men också ha en
annan symbol”
 “Använda samma ikon för att komma till infovyerna”
 “Jag tycker det kan vara otydligt med hjälpknappen som “hamburgarmeny””
 “Boxar med symboler som representerar de olika ämnena”
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3A. Kryssa för de saker
som du skulle vilja
förändra med utseendet
för version 2 av appen

“De som har nedsatt syn kan det vara bra att kunna ändra storleken på texten”
“Samma och som i Version 2 att textstorleken kan vara större på vissa ställen
samt att information borde vara svart”
“En lista över färger …”
“Känns som att färgen rött är kopplad till en negativ känsla. Jag kopplar också
den röda färgen och designen till dalatrafikens app. Tycker även en funktion där
man kan dela de synpunkter som blivit åtgärdade så att användaren ser att de
synpunkter som skickas in gör skillnad.”
“Svart text på info-sidan”
“Min app skulle, direkt efter att man startar appen, ha ett stort textfält som
nästan tar över hela skärmen där användaren kan bara forsa med tankar
obegränsatt och sedan efteråt välja typ och plats osv.”
“ ‘Lämna synpunkt’ knappen kan vara längre ner. I mitten av skärmen kan det
visas en bild eller synpunkt gällande något som har fått uppmärksamhet från
flerfaldiga användare”
“Den är ganska tråkig men förstår att man vill bara komma till punkt. Passar
kanske bättre till de äldre”
“Jag skulle gjort en mer lekfull design.”
“Lite mer variation, annars blir det lite stelt”
“Appen ser jätte fin ut och enkel att använda”

Inget svar: 24,3 %
Färger: 27 %
Symboler: 10,8 %
Textstorlek: 13,5 %
Placering av knappar: 0 %
Placering av menyer: 2,7 %
Placering av information: 5,4 %
Språk: 13,5 %
Ikoner: 13, 5 %
Egna förslag:
 “Fler språk”
 “Fler språk”
 “Språk: det fanns ingen inställningar som man kan byta språk”
 “Fler språk”
 “Engelska maybe”
 “Kanske bilder över Borlänge istället för vit”
 Färger: “(se v1)”
 “Göra en inställningssida”
 “Samma som version 1 så skulle man vilja ha en sökfunktion i kategorifältet”
 “Egna platser som användaren skriver in”
 Symboler: “(se v1)”
 “Ikon för info ser olika ut på olika ställen”
 Textstorlek: “(se v1)”
 Textstorlek: “Samma som version 1”
 “Samma som ver 1” (“byt ut hamburgar ikonen mot frågetecken när den då
bara öppnar information om den specifika vyn man är på”)
 Placering av knappar: “Samma som version 1”
 “Kanske en funktion där man ser att synpunkten/erna” har gjorts något nåt. Om
majoriteten exempelvis har gillat en synpunkt om en vägg som är målad i
grafitti så kanske man skulle vilja ha en “uppiggande” funktion där man kan dela
att problemet är åtgärdat.”
 “Ser bra ut, bara samma sak som version 1 som jag funderade över (“Känns som
att man kanske borde välja typ av synpunkt före typ av ämne.”)”

“Samma som 1 (“Information om varje del kan finnas vid varje del”)”
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3B. Hur skulle du vilja
förändra dessa saker om
du fick välja? (version 2)

“Samma som i version 1: när man väljer att lämna synpunkt borde bara “välj typ
av synpunkt” synas”
“När man väljer att rösta vore möjlighet att visa förslag som rör det område där
man befinner sig.”

Inget svar: 67, 5 %













“Bara svenska engelska”
“Den ljusgråa texten skulle kunna vara något mörkare. Texten som är under
‘Välj typ av synpunkt’ just nu stå det ‘Ingen vald’”
“Samma som v1. (“Lite mer variation, annars blir det lite stelt”)”
“Bra app och funktioner, kanske ska man kunna kommentera under de förslag
som lämnas”
“Textstorlek, kan vara en aningen större på vissa ställen. Exempelvis
informationstexten skulle jag vilja se i färgen svart istället. Tycker att det står ut
mer och blir tydligare”
“Tydlighet viktigt för att passa alla åldersgrupper samt enkelhet”
“Jag skulle ha ett val synpunkt först innan man väljer något annat.”
“Se 2B:“ ‘Lämna synpunkt’ knappen kan vara längre ner. I mitten av skärmen
kan det visas en bild eller synpunkt gällande något som har fått uppmärksamhet
från flerfaldiga användare”
“Förklaring varför man kan rösta”
“Vill se en mer lekfull design”
“Svart text på info-sidan”

4. Vilken version av
appen tycker du är mest
användbar?

Version 1: 16,2 %
Version 2: 83,7 %

5. Kryssa i de alternativ
för gamification som du
tycker passar att
använda i appen

Poäng: 70,2 %
Troféer/medalj: 35,1 %
Topplista/highscore: 56,7 %
Nivåer/levels: 37,8 %
Belöning: 35,1 %
Samla objekt i AR-miljö (typ Pokémon Go): 10,8 %
Egna förslag:
 “vänlista, bjuda in vänner och få belöning”
 “Kunna ha en vännerlista och jämföra med sina vänner”
 “Kommentarsfält”
 “En ogillar knapp”
 “Poäng eller nivåer levels kan vara bra att ha för att verifiera någons åsikt. Om
någon har höga poäng eller nivå så är åsikten trovärdig.”

6. Beskriv hur du tycker
att gamification kan
införas i appen (skriv
och/eller rita)

Inget svar: 35,1 %







Ritat, se “BILD 1.jpg”
“Jag tycker att man skulle kunna logga in med exempelvis sin facebook och
därmed tävla mot sina vänner, men även anonymt om så önskas. Poäng för
olika förslag och troféer ju fler som röstar på förslagen. Kan också finnas små
saker, typ Pokemon Go, som går att hitta på olika ställen för att motivera
användandet av appen”
“Jag tänker att om man gör det mer personlig till exempel koppla med
facebook-konto så kanske användarna känner sig mer uppmanade att samla
poäng”
“* Om möjligt kunde man utöka speldelen av appen och när man lämnar förslag
tjänar man poäng/vnner saker som man kan använda i spelet. * möjlighet att
bilda lag”
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“Tävlingsinriktade aspekter. Turneringar under de årstider som mest skador
rapporteras?
Gruppaspekter. En mot en. Free for all”
“Vet inte exakt men jag tror att det kan vara bra om det blir som en tävling, då
använder nog fler appen”
“Man kan skapa sin egna avatar där man kan se sin level och hur mycket man
har kvar till nästa level. Ett annat förslag är att se vänner på kartan eller de
rapporterade problemet? Då kanske man kan gå förbi platsen och bedöma där
och då.”
“En score board”
“Antal genomförda förslag ger poäng.”
“Ett poäng system där 1 röst på ens förslag är lika med 1 poäng. Användarens
level ökar i takt med poängen till exempel 50 poäng = Level 5.”
“Poäng skulle kunna delas ut. Kanske olika beroende på kategorier. Poängen
kan sammanställas månadsvis och någon form av belöning skulle kunna delas
ut. Ex. top-3 får rabatt på bad eller annan kommunal facilitet”
“När man kommer upp i vissa poäng får man välja ett pris. Finare priser vid
högre poäng. Till exempel en trisslott vid 200 poäng och en biobiljett vid 1000
poäng”
“För varje synpunkt man lämnar får man poäng och kanske någon typ av
belöning. Ex. att man får erbjudande från butiker som vill samarbeta”
“Någon typ av belöning om man varit uppmärksammad på ett “problem” eller
om man har en synpunkt som fler håller med om och synpunkten har tagits upp
och man har gjort någon åtgärd.”
“Jag tror det mest motiverande för användare är någon form av belöning. Till
exempel om du anmält 5 saker som blivit åtgärdade får man 50kr rabatt på
willys eller något liknande”
“Välj en period ex. 3 månadarer för att samla in nya förslag som det sedan går
att rösta på nästkommande 3 månader viktigt att alla förslagenkommer
samtidigt om det ska röstas.”
“Om vi förutsätter att vi har någon typ av inloggning kan man få poäng
beroende på hur många röster ditt förslag fick”
“Medalj för toppröstade förslag. Hitta AR troféer för reparationer el åtgärder
har blivit gjorda”
“Kolla sidan innan (“Poäng eller nivåer levels kan vara bra att ha för att verifiera
någons åsikt. Om någon har höga poäng eller nivå så är åsikten trovärdig.”)”
“Det svåra är att övertala människor att bara ladda ner appen för att det finns
ett poängsystem och man gör samhället en tjänst. People dont go out of their
way just to report a broken bench in the park - even though it’s a good thing to
do. You have to attract them and convince them to download it in the first
place. The way you can do this is by implementing coupons or some sort of
movie ticket for SF-bio. You can, example, do ‘I free movie ticket if you report
10 potholes and they’re repared’. This should only be a one thing on
registration. And once people have downloaded the app and they have
collected their rewards, they still might report a broken X or Y, because they
already have the app. ‘Hey, I just saw a broken X, I might aswell report it when I
already have the app. Only takes a few seconds’.”
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Bilaga 7 - Transkriberade intervjuer
Transkribering av intervju med fokusgrupp 1A,
inspelningsenhet 1
Bättre belysning läskig park
Jag behöver nya parkbänkar om jag ska sitta där. Tar ett
grafittiplank.
Man kan inte göra något utav det
Hur kan man göra den här appen rolig?
*LÄRARE förklarar vad en mockup är*
Hur kan man göra den här appen rolig?
Poäng kanske
Hur många klagomål kan man få på ett år?
Intern tävling, hur många som klagar mest
Har ni några idéer?
Nej jag vet faktiskt inte
*Maria kommer och informerar om att byte till v1 är på G
och förklarar lite igen vad en mockup är*
Sitter du och tåflörtar?
Extrapenna kanske. Har du en penna?
*Maria kommer med ny app .. v1*
*Elin och Maria pratar …*
Har har du tre olika alternativ väl?
Det är är en ny
Det är version 1
Den är likadan
Nej, det var runda prickar där
*LÄRARE kommer och frågar om de förstår …*
Ja …
Ju mer man gillar, ju mer likes. Desto högre upp kommer
man.
Topplista på spotify
*Elin frågar om de är klara, Maria frågar om de förstår
syftet*
Yes
Ja
*E & M meddelar eleverna om att de får hämta fika*
Ska vi skriva ner våra förslag?
Ska vi göra det nu?
Ser du själv vad det står?
Ja.
Nej, det går inte att skriva.
Vad
9:20 Fixa så man kan gilla de förslagen som kommer in.
En topplista på förslag. Så man kan se vilka förslag som
är populära. Kan se de populäraste förslagen i en
topplista typ.
Satans ..
Men.
Nu jävlar är jag förbannad.
Asså, det går bra
10:50 Fixa så man kan se de populäraste förslagen. Typ
som en topplista.
jag är inte här för att säga emot
*skratt*
har du en smartphone
är färgerna bra, nej skulle vilja ha en blå
jag vill ha en gul
en rosa

måste man skriva namn?
Färger, symboler, textstorlek .. jag ser inga knappar.
Språk, jag vet inte. Fler språk.
Fler språk
jag skrev blå skärm
fler språk, jag vet inte. Ska jag lägga in alla världens
språk?
Vilken version tyckte du bäst om jag tycker två var bäst
Vad skulle du vilja förändra om du fick.
Dom har ju massa idéer här
ja
Vilken version var bäst liksom? Tvåan
vilken var först? två
Ettan var den andra
Blå färg är snyggare
Vad fanns det för olika språk? Svenska bara.
Det fanns inga inställningar väl?
Nej
Jag skriver inställningar
16:15 hur skulle du vilja förändra i appen
vad fan skrev du
jag skrev ingenting, jag kryssa i dom här tre bara
vad skrev du här då
jag vet inte, mitt förslag, kom på något eget
jag fattar ingenting
vadå införas i appen? vad menar dom med det? jag
skriver ingen aning
18.20-19.20 typ paus
19.20-20.10 *elin delar in grupperna i par inför
diskussion*
20:11
Vad ska man skriva då?
Ska jag göra det
ehh
jag vet inte vad jag tänker om detta
ehh
ska inte ni sitta här och tjuvlyssna på våra bra idéer nu
inställningar
det är ingen gamification
vi ska göra det här till ett spel
21:29 månadens poängliga
om man gillar typ
det finns inga inställningar så man kan byta storlek
fixa en poängliga
få se då
inställningar så man kan ändra språk
kanske
mmm
skriv det
22:42 gör en topplista på de populäraste alternativen
får jag ta en selfie?
nej
ehh
23:00 fixa en poängliga varje månad genom att folk gillar
ens förslag
men
kunde man typ skicka
kunde man det
topplista på de populäraste
man borde kunna gå in på inställningar och ändra språk
det blir inget gamification, det är det det handlar om
zooma
skriv kunna ändra inställningar
det var en karta man kunde gå in på
mmm
zooma in och ut på de olika ställena
har jag dyslexi eller kan jag skriva
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25:10 man borde kunde ändra layouten
geocatch …
ehhh, jag vet inte
26:00 fixa en geocache när man besöker det ställena
som folk vill skicka in ...
ska jag skriva på typ båda versionerna
ja
jag tycker tvåan är bättre
ja
27:15 ställena som folk vill ha ändringar på så får man en
trofé
27:26 fixa en poängliga
nu får det duga
vart skulle vi göra av lapparna?
*elin informerar om vart*
barnarbete
de här pennorna är ju sämst
28:50 *elin byter grupper*
har ni kommit på nåt eller
menn
ska vi ha lite mer fika eller
kul för dig
najs, de e najs
post it lapparna är slut
införa poängsystem där man kan göra skadeanmälan å
skit
du är ju apputvecklare
du är ju bara speltorsk
riktig jävla inavel
jag har ju kommit på en dunderidé, jag har löst problemet
åt dom

vad skrev du
tyck till i din kommun
ska gå och snurra upp den här
37:55 *Elin rundar av*
LÄRARE informerar om att det är yrkesutbildningar
snickare, järnväg, målare, fordon
Transkribering av intervju med fokusgrupp,
inspelningsenhet 2
Lärare (tror jag?) förklarar vad en mockup är (innan 2
min)
3.00: Lärare kommer till bordet och frågar om gruppen
kommit på något. Gruppen har inte pratat om prototypen.
Säger att de har kommit på hur de ska tänka till läraren.
Läraren uppmanar eleverna att låtsas som att de själva
skulle använda appen eller att eleverna själva ska göra
(utveckla (!)) appen. Gruppen fortsätter testar.
3.47. Lärare säger att de kan skriva om vägar. “Alla
vägar i Borlänge är mer eller mindre trasiga”.
3.50 Elev: “Men vad var syftet med appen?”
3.52 Lärare: “syftet är att ni ska kunna kunna ge
feedback”. Lärare fortsätter att ge ett exempel
4.00: elev: “jaha!” Här verkar gruppen förstå vad syftet är.
4.50 Läraren förklarar att man kan anmäla fel.
4.55 Elev: “Ja, men det är fan bra ju”
5.00: Lärare förklarar att gamification ska användas för
att göra det lite roligare.
5.05: Elev “Men det är ju skitsvårt ju, på en sån app är ju
det assvårt”
5.09: Elev 1: “Men vadå samla poäng eller?”
Elev 2: “Om jag skriver att det är (ohörbart) väg och så
kan folk likea den så den kommer högre upp och syns
bättre”

32:10-32.35 *maria informerar om namnförslag*
perfekt
ska vi skriva auschwitz

10.00: Gruppen börjar prata om att de ska göra en app
där man kan registrera var polisbilarna finns. Lärare
berättade att det finns Waze.

go like
vad som

11.35 “tryck på hemknappen och se om de har några
bilder”

jag har redan löst deras problem
*skratt*
det är ju som han säger ju
en noll noll

13.00: gruppen börjar använda version 2.

35.08-3437 *pratar om en felix + elin informerar*

20.13: börjar med (den officiella) gruppdiskussionen

ska man var riktigt klyschig
gör din röst hörd i din kommun
om du är 35 år och or med dina ungar
hör mig borlänge
35.08 tyck till i borlänge
gör din röst hörd
vi tar med det
det är kul
här kan du ansöka om
driver du eller
kom på ett bra namn nu då
oj
vad fan
jag tycker inte om kakor
skriver du i stället
tyck till borlänge
ska du ha en den där kaklådan eller
bra joakim
men är du dum i huvve och gå och ta den där jäkla
kaklådan
dennis är fan först
vinnarbordet

21.10: Elev: “Man får belöning, ett pris, för att man gjort
staden bättre”

15.30: gruppen småpratar medan de fyller i enkäten och
pratar lite om vad de ska fylla i för svar.

21.20: “Presentkort på kupolen på 100 000 om man har
startat upp värsta företaget”
21.58: “det är lättare att maila”
28.55: Vi möblerar om i grupperna. De pratar inte direkt.
Inga namnförslag diskuteras.
34:44: “Överalltappen”
36.00 och framåt, någon knackar på bordet så
inspelningen hörs inte.

Transkribering av intervju med fokusgrupp 2
00.39: “Man vill ju försöka komma åt personers
belöningssystem på ett sätt, om man tänker rent
psykologiskt. Det som jag kom på rent konkret innan när
jag väl hörde det här var ju ett slags level up-system. Så

63

att man får ett visst antal poäng för en synpunkt eller ett
beröm och sen så ju högre upp i nivåer de kommer ju
andra sorts titlar.. Det kan vara ja, låt oss kalla det för..
Ja kritikinsmali.. Ja som olika titlar som visar att de ligger
på högre nivåer och samt att .. ja, det är väl ungefär så
man kan få det att fungera för att få dem att fortsätta”
01:23: “Troféer är alltid nice, när det finns troféer så
fokuserar man bara på att jaga troféer och det gör spelet
mycket roligare”.

21.36: “Man kan ju sätta en gräns på att det inte går att
rapportera mer än fem saker per dag, men då liksom om
det är någon som är ute och tar en långpromenad och
hittar fem saker då förstör man ju för den också”.
21.50: “Det kan ju vara så också att man inte liksom
släpper fram det innan det har fått ett visst antal röster.
Så om du till exempel rapporterar nånting så behöver det
få tio röster kanske för att bli aktuellt”
22.04: “Ja, det är bra”

01.35: föreslår att vi byter ut hamburgermeny i version 1
till ett i.
01.57 “Man vill ju se andras poäng eller troféer, om det
ska vara så att man tävlar mot någon”

22.05: “Man kan ju ha en slags filtreringsalgoritm att man
märker att dom här fem personerna har rapporterat
samma sak så då måste det ju vara så. Och sen att de
måste få med en bild på området. Att det är ett krav
bland annat“

02.01: “att du har ett scoreboard ungefär. (instämmer
med föregående) ja, för då tar man fram
tävlingsmänniskorna. Bara de inte sitter med en spade
och hackar i asfalten och bara ‘där är ett hål’”.

22.23: “Det är ju också bra, ju fler personer som
rapporterar om samma sak. Så att det inte står fem saker
som är likadana på topplistan”

02.16: “En populär grej brukar ju vara att att man typ
bjuder in vänner och får perks i spelet, Typ bjud in dina
vänner från facebook och få jag vet inte, en level-up eller
nån såhär fräsch ny titel. Och det uppmuntrar ju fler
användare..”

22.36: “Det kan ju vara så att man kan ha, att om någon
rapporterar ett hål någonstans och sen så gör nån annan
det så kommer det typ upp en ruta att den här personen
har redan rapporterat ett hål här, vill du liksom rösta så
slipper den här personen göra om det”

02.38. Pratar lite om hur vi ska hantera röster från listan.

23.00 Vi frågar om de har några förslag på appar som de
använder där det är gamification som ni tycker är extra
bra.

4.35. Pratar lite om GDPR.
05.25. Börjar göra enkät.
10.04: Fråga om hur man valde i rullmenyn om man kan
skriva egna förslag eller om man måste välja.
18.36: Pratar om CGI och att vi jobbar där.
19.40: Vi frågar hur de tyckte att det var att göra enkäten
och om de fick några idéer
20.02: Vi frågar om det kan bli negativa konsekvenser av
gamification i appen.
20.08 “Ja att det bidrar till mer negativt, men sen om
man, det är även som med olika poäng för olika slags
kritik, det är väl så att folk bara fokuserar på den saken i
så fall och då får vi helt fel fokus på appen så vi hade lika
gärna kunna haft samma poäng för allihopa så samlar då
samlar de ju in allt som man kan”.
20.29: “Det kan ju ge olika poäng om de tycker att, låt
säga att kommunen nu använder det här, och de tycker
att okej, nu är det viktigare för oss att fokusera på hur
vägarna ser ut efter snön och plogning och allt sånt här,
okej men då får de extra poäng för vägrelaterade
problem. Det finns otroliga vägproblem i den här stan.”
20.50: Alla instämmer.
21.00: Vi pratar om risken med skadegörelse om man
inför gamification och frågar om de har någon idé hur
man kan förhindra det.

23.16: “Alltså ni nämde ju snapchat tidigare, och det
enda som jag tänker att man använder där är de här
streaksen”
23.23: “Eller troféerna...”
23.24: “Troféerna har jag aldrig kollat på överhuvudtaget
ens”
23.27 : “Man får dem..”
23.29: “Jag bara märker om jag råkar gå in på troféer
men de är ju väldigt dåliga på att säga att man har fått en
trofé. Men det finns ju såhär en app, men den är typ
gjord som ett RPGspel för plugg. Typ att idag har jag läst
två kapitel så då levlar man upp, eller idag har jag städat
mitt rum”
24.00 Vi diskuterar vad appen heter men kommer inte
på.
24.01: “Jag kommer inte ihåg, men den var väldigt,
väldigt bra. Kul! Typ uppmuntrar en att göra saker”
24.10: “Har inte Zombie Run ungefär samma funktion
också? Alltså att du är ute på promenad och att du hör
du att den säger att du har zombies bakom dig du får
kuta typ. Så är det olika items du kan plocka längs
vägen”
24.24: “Vadå man springer på riktigt alltså?”
24.27 E: “Är det lite geocaching..?”

21.25: “Alltså. Det beror väl helt på personerna appen,
det kan inte vi styra..”
21.29: “Du syftar på att folk missbrukar och bara går ut
och rapporterar saker för poängens skull?”

24.28: “Ja, du sätter in hörlurarna och sen så låter det typ
som att zombies jagar dig”
24.30: “Ja, du kan ju samla items och så för en bas som
man bestämmer någonstans”

E: “Ja, precis”
24.35: “Okej men är det liksom augmented reality i den?”
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24.39: “Ungefär, du kan ha hörlurar på dig så säger den
att ungefär 2 km ditåt har du en zombie ungefär. Sen att
du har en zombiehord bakom dig. Bland annat min kusin
på 10 år, jag har aldrig sett honom kuta så mycket”
Skratt.
24.57: “Då kanske man ska ladda ner den och springa
lite då..”
25.00 E: “Så det är som en lite läskigare pokemon go?”
25.03: “Ja, verkligen”.
25.05: “Annars är det väl devrent har ju också fast det är
poängskala, ju mer likes du får på sina posts ju högre
poängskala får du och på så sätt får du unlocka… de har
en slags profilbildsfunktion så att du har animerade
karaktärer och så får du till en skrivbord, en dator och
såhär hur mycket utvecklarspecificerad men du får ju
upplåst massor med features till just den här
profilbildsgrejen för ju många mer poäng du har, jag tror
att den högsta har typ 10 000 poäng.”
25.48: E: “tycker ni att det är viktigt att man kan använda
liksom, säg att man får att man levlar eller får troféer,
tycker ni att det är viktigt att man kan använda det till
något? Eller räcker det med den här belöningen att du får
liksom en liten bild? “

27.45: “Typ en övrigt…”
27.48: “Jaa, övrigt eller nånting sånt för den var, för det
var ju en väldigt bra lista och jag tänker att den måste
vara enkel för att alla ska kunna använda den. Typ om
nåns farmor är ute och går ‘ja men jag har hittat det här’
och ska försöka gå in bland massa menyer, det kommer
ju bli problematiskt”
28.05: “En annan sak, en sökfunktion skulle vara jättebra
där. Alltså beroende på hur många kategorier det finns,
istället för att scrolla så kan man skriva såhär ’V-Ä’ så
kommer
‘Väg’ eller vad.. ja”
28.19: “Jag hade en synpunkt på storleken på texten..
Seniorer som har svårt att läsa eller de som har nedsatt
syn. Att man kanske kan välja typsnitt, eller ja storlek på
texten”
28.30: * E: ska den vara lite större då eller?*
28.32: “Ja, precis. Det kommer innebära att man får
bläddra mer men att det kanske kan finnas en flik för det”
28.39: *M: just det, typ inställningar eller liksom..*
28.41: “Ja, exakt mm”

26.06: “Jag tycker det räcker, jag tycker det är såhär
bragging rights, för mig har det alltid varit så, jag har den
här trofén som ‘rapportera 100 saker’ och då kan man
typ skryta att ‘jag har den och du inte har den’ så jag
tycker definitivt att det räcker med bara trofén”.

28.46: * E: Om man jämför med om man till exempel
kunna maila in om man såg då att det var hål i vägen,
eller kunna skriva in det i en app. Vad skulle ni föredra
då, skulle ni faktiskt ladda ner en app för att kunna
rapportera in eller skulle ni tycka att det kändes enklare
att maila eller ringa eller gå dit”.

26.24 E: “vad tycker ni andra då?

29.11: “Jag hade nog aldrig mailat”

26.25: “Jo men jag håller nog med där, alltså på om man
ska se på en sån här, jag vet inte hur man skulle kunna
få nån belöning så för sina poäng där.”

29.13 : “nej, alltså om det hade funnits en app som både
typ är kul och spela men också hjälper kommunen så
skulle jag nog definitivt ladda ner appen”.

26.36: “Det beror helt på kommunen”

29.22: “just för de yngre generationerna kan ju det vara
en fördel, eh, ja de äldre kan ju skicka brev”

Skratt.
29.30: “Flaskpost”
26.39: “Det är väl att man kan jämföra med sina vänner
och se hur man ligger till där”
26.25: “Jag tror det skulle uppmuntra fusk också om man
kunde få en belöning, typ att kommunen belönar dig
med något, då skulle man typ säga till sina vänner ‘jo
men rösta upp så jag kan få mina poäng så jag kan lösa
in det till biobiljetter’. Alltså det behöver inte
nödvändigtvis vara så men jag tror definitivt att…”
27.04: “Det hade ju skett! Det hade ju skett direkt…”

Skratt.
29.30: “Men det är ju så, man kan ju ha alla alternativen
öppna så att säga, så att de som inte vill ladda ner appen
utan vill skicka in via mail eller flaskpost, vad vet jag, ska
få göra det.”
29.44: “Jag tror ju också att det må låta väldigt kallt, men
folk nuförtiden lär ju sig mer och mer och använda
tekniken och de som kanske inte kan det, de kommer ju
försvinna…”

Skratt
*prat om USA*
27.08: “Många tolvåringar som kan göra det”
Skratt
27.14: “I och för sig då blir ju potthålet fixat snabbare”
27.20: Vi frågar om ifyllningsfälten är tillräckligt bra för att
kunna rapportera in ett ärende så som appen är idag.
27.25: “mm, det var väl det att kanske borde man kunna
skriva in sin egen så att man får mer exakt om man hittar
någonting som inte finns på listan där”

* Vi berättar att det finns forskning på att man ska ha ett
visst tekniskt kunnande*
30.29: “Det är som i USA, låginkomsttagarna hamnar ju i
kläm i utvecklingen, det är ju dyrt med IT, det är ju ingen
nyhet precis, och de hinner inte med. Och så är de ju
lågutbildade, och det är ju inte till deras förtjänst. Det kan
ju inte vi göra något åt. Vi kan ju lansera den här appen
och de som inte har tillgång till den har inte tillgång till
den, då är det lite såhär ah, gilla läget ungefär.”
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30.57: “Ni borde definitivt ha sånhär cheesy hissmusik i
bakgrunden”
Skratt.

hjälper någon annan, för att du ska motiveras så vill du
ha något tillbaka. Å andra sidan, om vi säger att du går
förbi där varje dag, så skulle du bli glad oavsett om det
finns gamification i appen eller inte. Belöning för att fler
ska använda.

31:03: “kör kahoot-musiken”
31.04: “Ja precis”

Transkribering av intervju med fokusgrupp 3
02:32 Är den här röda färgen, är det Borlänges färg?
*Elin säger ja*
ah, ok
-03:15 *Elin informerar om exemplet, Borlänge*
Betyder det här att man gått in här
Där får man info
Sen går man in på synpunkt
Verkar som att det är samma
eller, inte?
04:40 Funkar ju bra den här
04:43 Det är bara att skeppa å köra
05:36 *Elin serverar kaffe*
06:30 färgen är tråkig
06:46 vem är tänkt ska använda? vem är målgrupp?
*Elin & Maria informerar om målgrupp*
ja, jag tänkte beroende på hur den är utformad
men det ska jag iof skriva här
Det här är en ny
Vadå
det är en ny en
den har loggat ur sig
om jag inte kryssar i något, då gillar jag det ju?
ja, det tror jag
Dom har glömt att sätta i en ruta här *viskar*
Konstig standard
Ikon eller symbol?
Fick du alla rätt eller?
Det är bra
Det är godkänt
Det är samma sak …
14:14 Den är jävligt tråkig alltså ..
Oh, shit.
Det var många frågor
*Elin ber alla fika*
Ska vi inte spara till dom andra då?
Jag har stora fickor.
Vi kan komma till nästa omgång också
Du tvingar oss, du mutar oss. Okej då
*Prat om resor, Amsterdam, Israel, Gambia. Vädret*
18:25 *Enkät slut*
20:04 *Pardiskussion börjar*
Belöning för sådant som har åtgärdats.
Tanke att man får en belöning eller poäng
Samarbete med olika företag, om, man lämnar till
exempel 3 synpunkter. Dom som vill samarbeta så kan
man hämta ut en rabatt på till exempel ICA Maxi.
20:33 Om vi säger att det är fem saker som har
åtgärdats, så får du t ex 50 kr på Willys. Man vet inte
riktigt vilka som använder sig av den här appen. Men det
jag tänker, utöver troféer, det är bara för dig själv. Du

Rapportera stora hål i marken och få gratis biobiljett. Man
får en biobiljett som belöning för att man laddar ner
appen. Då har man appen. Man gör ju samhällstjänst.
Målgruppen är ju alla. Så alla tänker ju olika kring det
också. Man vill ju att alla ska använda, men alla kommer
inte göra det.
Min mormor håller inte på med gamification och kommer
att gå runt och ta kort.
Tanken är att alla medborgare ska kunna vara med.
22:18 Problemet är att locka folk från första början och
övertala.
22:23 Belöningssystem för att locka in folk
Belöning i början.
22:26 Det hjälper ju inte syftet ... Syftet med den här
appen är att rapportera synpunkter. jag tycker att det
skulle vara häftigt med en app där, om man är vid ett
visst ställe, får information istället. Men det hjälper ju inte
syftet.
22:32 Skulle det komma en sådan app till min kommun
så skulle jag rapportera dagligen. Varenda grej. Jag har
en väg, vägen går såhär, i princip. Dom gör ingenting åt
det. Dom kan inte göra så mycket åt det, dom kan inte
göra något åt det eftersom det blir lika varje år.
22:52 Dels, den här, små grejer men också en topplista
med förslag, och där ska det vara liksom ett pris.
23:03 Dom vill ju inte ha att alla, vem som helst ska
kunna rösta på förslag. Så om man lockar med belöning
för att registrera sig och rapportera in och visar att man
är dedikerad till det här och då kanske man kan börja
lägga förslag och rösta, såna saker.
23:35 Det som är roligt med hela appen är att alla har ju
liksom det behovet på ett eller annat sätt, som de liksom
utövar eller inte.
24:04 Belöning i början, 5 hål i vägen eller rösta på
förslag. Eller vad det så du menade?
Nämen alltså att man ska ha en belöning i början för att
komma in.
24:11 Det var ju inga bilder .. På första sidan kunde det
vara ett fint foto.
24:30 När man lämnar en synpunkt så får man en liten
nominering, det finns ett visst antal.
24:35 Förslaget kanske ligger uppe en månad där alla
har en månad på sig att rösta. Alla förslag måste komma
upp samtidigt. Under till exempel tre månader samlar
man in det större eller bästa förslaget. Problemet är ju att
folk kan ju tycka att det är bra att bygga en stor
swimmingpool i Borlänge centrum. Det kanske dom inte
kan … De måste ändå välja ut det som går att göra. Dom
kommer ju ta fram förslag liksom och sålla bort dom. Det
kanske är bra att ha en sån personlig koppling för att du
inte ska kunna gå in och rösta på vad som helst.
Skyskrapa i Borlänge, så röstar alla upp den liksom. Det
kanske inte ska gå och lägga vilket förslag som helst
heller. Samla in förslagen, sedan moderera eller välja ut
förslag. 27:02 Det är är ju då större förslag. eh, som vi
pratade om. Starta röstning samtidigt.
28:28 Borlänge är ju bara ett exempel. Det måste ju vara
en kommun som administrera alla dom har förslagen.
Men Borlänge är bara ett exempel.
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28:45 *Gruppdiskussion börjar*
*Vi frågar: Hur tyckte ni att det var, kom ni fram till
någonting kul?*
*Vi frågar: Var det något annat som ni kom på, förutom
det ni kom på individuellt, eller var det något som ni
spånade vidare på?*
Spånade vidare på, tror jag att vi gjorde mest iallafall.
*Vi frågar: När ni diskuterade kring det, kom ni på några
nackdelar med att ha gamification i en sån här typ av
app? Eller var det mest positivt?*
Det beror lite på hur man designar den också, asså det
finns ju nackdelar då man kan missbruka appen liksom.
ehh, det funderade vi kring om man kan göra det mer
personligt. Försöka, se till så att det är vettigt det man
gör. eh. Det gjorde vi, men däremot ifrågasatte vi aldrig
ifall varför man ska ha det överhuvudtaget. Det sa vi inte.
Det var väldigt mycket positivt.
*Vi frågar: Så som appen såg ut,det som ni har sett, tror
ni att ni skulle kunna rapportera in ett ärende med de
inmatningsfält som fanns och så, eller var det nåt där
som ni känner att ni skulle vilja ändra på*
30:13 Nej, det går att rapportera in tycker jag.
mmm … (från flera)
30:16 Det var komplett liksom. Vad skulle man mer
behöva liksom?
30.22 Jag tänkte att man. Att man kunde. asså. Han
lägger upp något, så kunde man typ kommentera på det
han lägger upp, asså fortsätta på det.
30:34 Smart kommentar där då
30:37 Jag tänkte också typ lite att man kanske skulle
kunna ha någon funktion där man kan se det positiva
också. Att dom här synpunkterna dom har vi gjort något
åt. Att man visar upp det också. Feedback. Så folk
kanske kan kommentera. men vad bra, liksom. Det här
uppskattar vi verkligen, eller liknande.

Och då kanske det betalar sig själv och då kanske man
kan lägga pengar på att uppmuntra det.*
33:06 Vi hade också en sån idé. Att vi. Man typ, vad sa
vi? Det svåra är att man ska locka folk att ladda ner
appen i början och det kan man göra genom en
registrering eller någonting. och när man registrerar sig
… Hade ni planerat att man ska registrera sig eller bara
ladda ner och hålla på?
*Vi svarar: att inte i dagsläget, men om appen ska
utvecklas så - ja*
… det jag tänkte är att om man kanske har ett samarbete
med typ SF bio eller något, så när man registrerat sig så
har man en möjlighet att rapportera 10 hål, som lite
seriösare saker, och du får en gratis biobiljett eller
någonting eller 50kr billigare på SF bio eller någonting.
Det här händer inte hela tiden, utan någon gång, när ni
vill ha mer användare. Och när dom har använt det här
då så kommer dom alltid ha appen på mobilen. Och när
dom ser något på gatan kommer dom tänka ok, men jag
har redan appen nu kan jag rapportera in det direkt. Ni
måste ju locka dom i början att ladda ner appen och
förmodligen, eller förhoppningsvis, ha något
belöningssystem.
34:20 *Elin verifierar vikten av att få folk att ladda hem en
app. Samt kollar om studenterna har några andra
frågor?*
När Steam använder gamification, är det speltjänsten
eller steam.it?
*Vi svarar: Speltjänsten*
För den här steam.it dom har ju också en sån
gamification, det är ju inte gamification utan du får betalt
exakt för hur mkt du bidrar. Du kan även få betalt för
kommentarer så att, beroende på, jag vet inte om det
likes eller läsningar som styr men. Den finns.
35:23 *Vi rundar av intervjun/gruppdiskussion*

31:13 *Vi frågar: Om man bortser lite från den här appen,
i dom appar ni själva använder privat, är det någon där
det finns gamificationinslag som tycker extra mycket om
och som ni skulle vilja lyfta fram? *Ger exempel på några
appar*. Om det är något som särskilt motiverar en? Och
tycker ni att det är viktigt att man får poäng, eller level när
man har gjort ett visst antal ärenden eller så. Tycker ni
att det är viktigt, att den belöning som man får, att den
går att använda i verkliga livet, eller räcker det med att få
en trofé i en app?*

Transkribering av intervju med fokusgrupp 4
04.51: jag har ett förslag men det blir för långt att skriva
här (på post-it-lappen (!)). Jag tänkte på den här version
2 när man öppnar appen då kunde de här ikonerna, då
kunde man ge dem i en dropdownmeny eller nånting
mest för att, säg att det är något som flera anmäler
(använder?) och har skickat in. En bild på nånting, när
man startar appen skulle den komma upp som nyhet
eller mest eftersom den har haft mycket traktion
(attraktion?) just då, eller den veckan eller nåt såntdär.
Så den uppmärksammas istället för att de går igenom
och kollar på alla andras synpunkter och så hittar ni på
den där. Förstår ni hur jag tänker?
*ja*

32:15 Asså, i det här sammanhanget så tycker jag att
man ska kunna få belöning som man kan använda.
Snapchat är en annan femma.

För om nånting är riktigt illa, och det är många som har
röstat på det eller många som skickat in då kan det
uppmärksammas så fort du startar appen.

32:27 Jag tänker att det kan vara svårt. Vem finansierar
det här? Det du gör är att du säger åt kommunen att
betala och fixa det här och sedan ska du få betalt för att
du har sagt åt någon att lägga pengar .... Det blir väldigt
… hela idén gör att det blir ännu mer uppgifter. Svårt att
sälja in.

05.33: Ja, precis

31:00 Patriotiska Borlänge är bra. Kommer bara upp fina
grejer där.

32:49 *Elin: samtidigt kan det vara så att om man
rapporterar in dom här sakerna tidigt så kanske det blir
att man tjänar på det för att man kan jobba mer proaktivt.

05.35: Förstår du hur jag tänker?
* prioritet, liksom *
05.41: Kunde ju också automatiskt få upp sånt som är i
närheten då där man befinner sig där man öppnar, där
man kan…
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*ja*

Visst, man kan väl ha belöning men jag vet inte vad man
skulle få då.

6.30: *hjälper att låsa upp telefonen med prototypen*
(ohörbart)
13.00: *vi kör enkäten i två minuter till*
15.50: *drar igång med diskussion i mindre grupper. Vi
förklarar upplägget*

24.02: Ja men jag… (ohörbart) det är ju lite annorlunda
(ohörbart, pratar om forum)
24.15: Kanske blir man skitkänd över appen

19.10: Jag tänkte på ett poängsystem där en röst på ett
förslag man har lagt in är som en poäng så att man
samlar på sig poäng (ohörbart)
19.28: Jag har skrivit.. Mm, nä men jag tänkte väl också
lite samma med poäng där att det är som en bekräftelse
liksom, ju mer poäng man har … äh, jag vet inte, det är
som på de flesta forumen egentligen. Och sen så, jag
tänkte väl också poäng och att det var (ohörbart, “new”?)
och ett ah, jag tror att det var också, men det är ju, det
blir ju ungefär samma sak, ju högre nivå du har om det är
poäng som är trovärdigt, då blir det väl att folk söker sig
till den informationen. Så nåt sånt blir väl bra. För det är
ju rätt såhär fundamentalt att ha (ohörbart)
20.28: Ja, det tycker jag skulle vara jättemycket. Jag har
ju…

24.20: Jag tror inte det är det som driver folk med att
man kan ah, liksom belöningar. Jag vet inte om vad
belöning skulle kunna vara.
(ohörbart)
24.30: Ja, det är väl det jag tänker om man skulle införa
det på nåt sätt men…
24.36: men jag vet inte hur effektivt det skulle vara
24.40: Jag tror inte man gör det här för att få en belöning,
jag tror inte man skulle…
24.44: alltså, man drivs väl liksom av att skicka in sitt
ärende sen tror jag inte man bryr sig i om man får, ja, jag
vet inte vad man skulle få

(ohörbart)
24.55: annars kan det ju bli att folk letar problem istället
20.27: ja det tycker jag nog ändå, det är vit bakgrund och
så var det röda (ohörbart) liksom lite sjukhusaktigt liksom
på den. (ohörbart) Det var ju faktiskt bra, sen var det
stora ikoner, sen var det två olika (ohörbart). Så om du
inte är van så kan du inte faila
(sorl, ohörbart).

(ohörbart)
(sorl)
16.48: Mm, om du börjar då

21.53: jo men det sa dom väl (ohörbart)

16.49: Ja, nä jag kom inte på så mycket. Jag skrev en
sak som är lite invecklad men jag tänkte jag tycker det
skulle va lite kul om man kunde göra själva speldelen
större, alltså, så att när man så att man gör ett spel som
är roligt i sig så att när man lämnar synpunkter och så så
att man vinner. Det är min telefon som ringer. Jag måste
nog svara… *pratar i telefon, förklarar att hon inte hade
tid att prata*.

22.10: (ohörbart) båda var ju egentligen bra

17.39: Fortsätt

(sorl, ohörbart)

17.40: Jo, så att man kan samla när man lämnar förslag
att man får poäng eller samlar saker eller nånting till ett
spel som man tycker är kul att spela för sin egen skull.

21.30: Det blir ju om man har som platstjänster, alla gillar
väl inte (ohörbart) heller men, eh… (ohörbart)
(ohörbart)

22.37: Jo, det är en bra idé att liksom kunna (ohörbart) i
sån här app ju, det blir ju
22.42: Och sen att det kommer ju vara så att det kommer
inte vara nåt som alla använder, men en viss grupp
kommer använda den hur mycket som helst
22.50 aah

17.52: Ja, så ska man (ohörbart, kanske: “fota in” eller
“skicka in”) varje gång man lämnar förslag
17.57: Ja, eller till exempel att man får, beroende på, att
man kan man kan få lite poäng om man lämnar ett
förslag men man får mer poäng om det är många som
röstar på det.

(sorl)
(en respondent säger något men det är ohörbart)
23.10: det är ju väldigt väl-(ohörbart) iallafall
23.20: (ohörbart)... som förr i tiden när man skickade till
kommunen, så tog det typ ett par dar. Här så vet dom ju
direkt att här så…
23.32: Ja…
(ohörbart)

18.05: Det är så jag tänker för då kan ju en person, du
tänker såhär på poängen. När du lägger in en synpunkt
eller nånting, då får den vara (ohörbart: ev. “spängd”)
bara på det, som du får in. Om du, det, det kommer
säkert finnas de som går runt och lägger in synpunkter
hela tiden, då har de bara liksom en poäng på just
synpunkten och den är som inte kumulativ eller nåt
såndär att alla de här synpunkterna läggs ihop så att en
person som har lagt typ 30 synpunkter han kommer ju ha
mer poäng än den människan som verkligen använder
appen på riktigt, förstår du hur jag tänker?
18.40: ja, ja

23.36: ah, det var väl mest poäng och om man ska införa
nåt sånt, poäng och typ olika nivåer. Öh, jag vet inte.
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18.41: Och så tänkte jag på det du sa, att saker som är
nära dig, jag tänkte i början av appen när man startar
den så kan det vara en sida, förstasidan, att de visar en
synpunkt som har uppmärksammats mer än andra, att
fler har röstat på den eller att många har hållt med och
sen om man bara bläddrar till höger, när man gjorde
bildspel på hemsidorna, när det var små röda

21.42: Ja, precis, man får ju som upp en karta och så
kan man se att där borta nånstans så finns det ett gym
eller nånting såntdär. Jag har inte spelat mycket heller,
jag bara testade för jag ville se hur det såg ut men man
kan se på en karta liksom åt vilket håll det finns saker.

19.05:mm, ja precis

22.07: mm.

19.08: och så när den går till höger så kan man se saker
som är nära dig och sen och så kan den gå till höger igen
och visa något annat fast det vet jag inte vad

22.10: tror du pensionärer kommer använda den här
appen?

19.15: ja, nä, men precis
19.19: för jag tyckte att det som du sa var bra, saker som
är i närheten av dig och saker som har uppmärksammats
av alla.

22.06: Kan du skriva det.. Pokemon.

22.15: jaa, det skulle de säkert kunna, bara den är
tillräckligt enkel att använda, jag tänker alltid på min
mamma ‘ vad kan hon använda’ och hon kan ju använda
sånthär om det liksom är enkelt. Och då tycker ju hon att
det är bra för hon orkar ju inte ringa eller nåt såntdär.
22.32: mm..

19.22: mm, precis
*pratar lite om vad de skrivit på post-it-lapparna*
19.23: Och som nån kan se att då vet man att det är barn
som leker och såntdär och den här borde
uppmärksammas ännu mer, så tänker jag.

23.07: vad kan man tänka sig…
23.16: *avbryter, frågar om de kommit på några förslag*

19.29: jaa
23.25: Men nu kom jag på en sak till: återkoppling
19.34: Så tänkte jag på speldelen. Vissa tycker det är kul
att köra i lag,

23.32: jaa, att ge dem en feedback

19.35: Ja, det skrev jag på lappen också

23.51: Jag skriver ju som en jävla kratta

19.37: vissa tycker om att skriva en och en bara, sen
finns det något som heter free for all och då är det alla
mot alla i stort sett.

23.52: det är mycket finare än mig iallafall

19.50: mm, mm, precis

24.06: Ja, vi tycker ni ska bygga ett jättestort spel

19.53: Jag skrev de termerna bara, ingenting för jag vet
inte själv hur det ska gå till

Skratt

24.02: *kom ni på något kul?*

24.08: *okej, vad roligt!*
19.57: nä, och jag tror inte vi behöver vara så specifika
heller, det är ju bara idéer
20.08: Om vi skriver den här första grejen om förstasidan
på appen, hur ska jag skriva då?
20.10: Ja, men “visa förslag i närheten”
20.33: Skriv ett förslag per lapp så att de kan dela upp
det sen, de vill säkert…
20.42: det har du rätt i
20.46: Men sen tänker jag också att de skulle kunna, det
blir ju lite avancerat, det var samma som min första grej,
att göra något mer att inte bara göra spelet med det som
behövs utan att man utvecklar det lite, utan att man gör
lite mer som pokemon go till exempel, att man gör
nånting, att det liksom finns skatter eller nånstans och
leta efter eller nånting sånt så man får ut folk

24.09: konkurrera ut pokemon go
Skratt
24.15: *men lite AR kanske?*
24.16: ja men lite nånting, att man skulle kunna göra
spelet till nånting mer än bara det som krävs för att
lämna de här synpunkterna så man blir lite mer
motiverad att hålla på med appen, att man kan få poäng
och sådär men att man kan använda poängen i ett spel
som är nånting mer. Det är ju lite krångligt men..
24.40: *ja, men jag tror.. så om du rapporterar in en
synpunkt så får du en poäng och den här poängen kan
du sen använda i spelet*
24.47: Ja, precis och det kan ju vara en del av spelet: att
appen är ett spel och så går man in och där kan man
lämna synpunkter men man kan också bara spela.

21:07: Skriv det, det var bra idé
25.00: *mm, ah, okej*
21.33: Jag spelade aldrig pokemon go
21.35: nej
21.36: Men jag såg folk som gick runt hela tiden, kunde
man se på kartan var dom här var?

25.01: Då når man ju förmodligen kanske inte min
mamma och såna personer, men man kan ju också göra
versioner av det där det finns en enklare version där man
bara går in och lämnar synpunkter och en där man går in
för att spela
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25.15: Bygga in någon slags stegräknare och så kan
man få mer poäng ju längre dom går, förstår ni hur jag
tänker?
25.21: Mhmm

rapportera in en synpunkt så som den är idag, eller hade
ni velat ändra nånting för att göra det möjligt?*
29.08: *Förstår man liksom flödet med hur man ska göra
för att kunna rapportera in nånting eller är det nåt som
känns konstigt?*

25.24: det kan vara nån liten kul träningsgrej
25.30: *som motiverar lite...*
25.31: ah, det där som RESPONDENT sa, att det skulle
vara pokemon go-liknande. Vissa ställen så går inte folk.
Men om de har nån slags insentiv eller motiv att gå dit,
då kanske det ser nånting som inte uppmärksammas,
eller som inte kommer uppmärksammas eftersom ingen
går den vägen eller sådär. Därför är det bra om de får
mer poäng om de går längre ifrån än där dom är. Jag vet
inte hur det ska funka, om de såhär slår in sina uppgifter
om var de bor så man vet att de har gått längre liksom.
26.01: Man kan också ha områden där man vet att här
har vi ingen aning om hur det ser ut, då kan de ju, man
skulle kunna vara liksom så att den som administrerar
det hela kan ändra att nu får man supermyket poäng om
man går till det där området och kollar på nånting.
26.21: *Ja, vad intressant, vad roligt! Ni i er grupp, kom ni
fram till något kul?*
26.24: Vi hade ju mer idéer om ett poängsystem där en
röst på ett förslag man lagt in än en poäng så att man då
samlar på sig, ah men det blir någon pålitlighetsfaktor
ungefär. För jag tänker att om man har hundra förslag
inne till exempel så finns det väl väldigt många sämre
och bättre förslag så då finns det ju nåt sätt att skilja på
dem.
26.50: *ja, men vad bra. Ja, för det är ju så¨här, det är ju
lite både och att använda gamification. Det har ju sina
fördelar, det finns det forksning på att det motiverar
användande. Men hur man genomför det , det är ju som
ni är inne på litegrann, att det är ju inte säkert att det bara
är positivt utan det kan ju finnas negativa sidor av det
också. Som att folk kanske skulle orsaka en skada för
att kunna ... (ohörbart), så det är ju inte bara rosor. Är
det någonting sånt som ni har diskuterat eller tänkt på? *
27.31: *Eller tänker ni, hur det skulle kunna krocka med
gamification, alltså om man tänker att det är en kommun
som distribuerar det här. Om det skulle kunna vara
någon nackdel i det?*

29.19: Jag tyckte det var jättetrevligt i början där det
fanns ett plusmärke, bara ah, här lägger man till en
synpunkt. Och det blev, och det är inte såhär med
klagomål eller nåt annat utan en synpunkt kan va som,
beröm så det begränsar inte nånting (ohörbart) klagomål
vilket kanske är de flesta saker, den största orsaken till
att man rapporterar in. Så till en början, det var en bra
layout i början. Och sen så kommer man liksom mer..
29.54: *tyckte ni liksom att man förstod de ikonerna som
fanns, var det nåt som ni kände igen eller tänkte ni
‘ojojoj’*
30.05: nä, men den va… Den är ju väldigt simpel så det
är väl det ni strävar efter också, så den, alltså det är ju
väldigt svårt att misslyckas skulle jag vilja säga iallafall.
Men å andra sidan har väl jag kanske mer erfarenheter
än andra inom ja, att använda smartphone. Men ändå,
jag tycker den är väldigt simpel, det är ju lite få alternativ,
ja två-tre underkategorier så den är ju väldigt.. Ja, den
gör ju sitt jobb.
30.29: Jag tycker att det är bra att det inte är så utspritt
på skärmen utan att det inte är knappar och grejer här
och var utan det är, som du säger, väldigt cleant.
30.45: *Jo, som det är nu så har ju inte Borlänge någon
app för att rapportera in, och om man skulle rapportera in
en synpunkt idag så skulle det ju kanske vara att man
mailar, ringer, skriver brev eller går dit. Om man säger
såhär, hur skulle ni ställa er till om ni såg en skada idag?
Skulle ni, om ni hade en app, skulle ni anmäla i appen
eller skulle ni ändå skicka ett mail kanske? Om ni såg nåt
som ni kände att ni ville anmäla...*
31.22: Ja, det skulle vara mycket större sannolikhet att
jag skulle anmäla nånting om det fanns en app i
telefonen, jämfört med om jag skulle sätta mig och skriva
ett mail. Det har jag gjort en gång faktiskt… *skratt*. Men
det, ja, det skulle jag ju inte göra så ofta.
31.40: Det är ju lättare att bara öppna en app än att leta
på nån mailadress eller telefonnummer eller nånting.
31.43: Mm

27.42: Så länge det är poängbaserat, då kommer det
vara tävlingsinriktat på ett sätt. Det kommer alltid finnas
dom som vill fuska eller vad ska jag säga. I värsta
scenariot där är det dom som vandaliserar eller gör saker
själv för att få poäng. Det som RESPONDENT sa, vi var
lite inne på det. Att om du lägger in en synpunkt då får du
till exempel baspoäng bara på det, då får du poäng
baserat på dina synpunkter. Du får inte poäng om du har
lagt in 30 synpunkter, det kommer säkert vara nån som
tar varenda lilla grej. Sen kommer det vara dom som
använder mer seriöst, och om de lägger in en synpunkt
kanske i veckan, eller i månaden, då kommer de
förmodligen inte vinna, om man kan vinna nånting eller
nåt såntdär då. Så det var lite som RESPONDENT sa,
att de som håller med den här synpunkten, det är så du
får poäng. Och det blir den kumulativa poängen som du
samlar, inte att du har varit aktiv jättemycket.
28.43: *Det är ett väldigt intressant tankesätt. Om ni
tänker er hur den såg ut, om ni föreställer er att det här
skulle ha varit en riktig app. Tror ni att ni hade kunnat

Transkribering av intervju med fokusgrupp 5
06:49 Det spelar ingen roll vad ni säger, man försöker ju
scrolla …
07:05 Det lyser upp där man trycker, så lite feedback får
man ju. Det är bra.
07:48 Ålder, oh, det är känsligt …
08:05 Det går inte att scrolla …
*skratt*
13:14 Kan du svaret på 2B? *viskar*
*skratt*
13:42 Vad menar ni med mest användbar?
*Vi förklarar användbarhet: ändamålsenlig, effektivt sätt
att göra det på (mer effektiv än andra,
satisfaction/subjektiv uppfattning.)
15:15 jag svarade fel *viskar*
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15:31 Har ni kollat någonting på vad färgblinda, jag
tänker på färgerna?
*Vi svarar vad vi utgått ifrån: Blge’s hemsida, testat
kontrast etc*
19:24 Jag måste få VG …
*skratt*
*Skojar om att de glömt skriva namn*
20:50 *Enkät slut, Elin delar in i grupper*
21:40 *Minidiskussion börjar*
21:43 Funderar på om man tar bilder på såhär och
kanske ska kunna redigera, typ rita, hur man tänker. Det
borde ju vara en ganska bra grej tänker jag. Jamen här
ska vi bygga en bro, så ritar man vart bron ska vara. Typ
rita som man gör på Snapchat.
Jaha, du tänker så. Jag använder ju inte Snapchat själv.
Du har aldrig ritat på en mobiltelefon?
Nej, faktiskt inte. Men jag förstår hur du menar.
Man kan göra det på messenger också.
Det kan man säkert.
22:39 Man kan ju göra det tydligare också genom att rita.
Mmm.
Däremot, så kan man få poäng för genomförda uppgifter.
Det kan ju inte någon fuska med.
Jag tänkte, troféer för beslut för utförda grejer.
Mm, precis.
Det är ju säkerhet ju.
Samtidigt som jag tycker att det borde finnas något
alternativ att anmäla småskador.
*ohörbart*… ingen idé att anmäla den.
Saker som är typ trasiga måste man ju också skicka in.
Det har jag inte tänkt på.
Vad?
Trasiga saker.
Aa.
Det är ju om man ska kunna rösta innan man väljer
kategori, är ni med?
Ja, att det är olika
Jomen att man får poäng och så på den reparationen.
Att man röstar och får poäng
Förslag är en annan sak
22:55 Tänkte, såhär med poäng och så, att man antingen
kan man få poäng, få ett poäng varje gång man skickar
in någonting. Eller så att man typ, rösterna blir poäng.
Ja, det var så jag tänkte.
Det blir mer rättvist.
Samtidigt kanske det blir svårt att få röster.
23:23 Man skickar in in någonting nytt eller att nåt har
gått sönder, man får rösta på dem
Man skickar ju inte en trasig gatlykta som ett förslag utan
det skickar man ju som en felanmälan
*Ohörbart mummel/sorl*
Det är kommunen vi pratar om.
Dom kanske inte blir så sugna på en lista med hundra
grejer och dom har inte gjort något, då kommer folk bli
förbannade till slut.
24:09 Men då tänker jag på motivationen, att få poäng,
kan man ju göra med en belöning och sådär. Men att
rösta.
Man måste ha nån typ av profil.
Det går inte anonymt.
24:18 Jag tänker typ att, också att, om man har problem
med om man får poäng om man anmäler samma sak
tusen gånger
Precis, utnyttja systemet liksom

Bara för att få poäng
24:30 Det måste vara någon form av, måste ju va, det
måste ju vara ett reellt fel.
24:38 Om du anmäler att en gatlykta och den är inte
trasig, då borde man ju bli diskad
Jag tänker, typ slå sönder parkbänkar och ta kort på dem
24:28 Utveckla en, att vi gör ett tillägg på den
synpunkten. Men då blir det som facebook, att kasta skit
på folk. Och då behöver man nån som moderataer den.
Vi kan skriva det som ett förslag, att man ska kunna
lämna kommentarer.
Behöver man har några kommentarer egentligen? Typ
fixa det här, gör det här. Behöver man några
kommentarer?
Det kan ju vara bra i vissa fall, det är inte alltid att
funktionen behövs. Men det kan vara nice när den
behövs att man har den.
Men en funktion som inte behövs kan också
missanvändas
*Ohörbart mummel/sorl*
25:06 Man får trofé när den är hel
25:36 Alla system som inte har något slags mål, alla
förstör de *ohörbart*
25:50 Har ni handlat på webhallen på senaste? Den
sidan är helt sjuk nu. Man har en egen figur också där
man kan skapa flera tusen olika grejer man kan fixa. Det
är super gamificated. Men vi kan kolla på det sen. Nu
fokuserar vi på det här
Va sa vi?
Jag tänker att, fastnar på att sakerna måste bli fixade
innan man kan gå vidare
26:30 Precis, det känns som det är det som är den stora
belöningen. Inte att man får poäng i system utan att man
faktiskt får göra en påverkan på riktigt.
26:43 Jag skrev på lappen vi lämnade in att man skulle
får poäng, kanske olika poäng. Till exempel om det är en
trasig lampa och du rapporterar den får du 1 poäng, men
om du rapporterar att typ såhär någon tagit bort
övergångsställsskyltarna istället får du 10 poäng, för att
det liksom är en viktigare kategori eller nåt liksom. Och
att typ såhär varje månad så kanske dom har en topplista
typ top 3 och dom kanske får rabatt på badhuset eller typ
ja, någonting.
27:26 Du får någonting för att du har varit flitig
Absolut
27:35 Det är ju supermotiverande
27:41 Det är jättebra
28:08 Jag tänkte också på att att det finns kategorier
iallafall att man gå i och sortera, att man gå in och
kategorier, att man kan välja vy. Man kan se högst
röstade, senast inlagda, välja efter kategori. Så att man
kan sortera upp lite.
28:34 Och sen kartan, att man kan få upp en karta och
se alla förslag som finns
Kolla dom där då, dom är mycket bättre på gamification
Får man byta grupp eller
*skratt*
*Ohörbart mummel/sorl*
29:36 Tänker vi bara på felanmälningar eller?
Jag tänker på allt … allt.
Allt, ja.
Jag tänker, det finns ingen … *ohörbar* som i Falun, som
är digital ...
26:18 Hur tänker ni liksom kring hur man får poäng?
Antal röster ..
Jag tror det är viktigast ...
Hur tänker ni kring belöningar och så då? Ska man ha
belöningar eller ska det bara vara poäng?
Jag tänker poängen, jag tror den är tillräcklig. Även fast
ingen annan ser din profil så tror jag att det är tillräckligt.
Du kan ju ha ditt namn som din profil.
Det ska finnas highscore.
Jag tycker det.
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Jag tycker också, att vill man vara anonym ska man få
vara det
Är man anonym blir det som RESPONDENT pratar om,
det kommer komma assholes liksom som bara vill sabba.
Jag tycker att man borde vara tvungen att registrera sig
via sitt bank-id.
Så pass?
Aa, det tycker jag. Det ska ju vara seriöst. det är ju ingen
jävla playground liksom.
Nej, nej det har du rätt i.
Då, då garanterar man också att det är vuxna som måste
vara 18 ändå, för att de har bank-id.
27:48 Man borde ju kunna ju, ja …
27:53 Kan man på något sätt göra ...
27:58 För Borlänge kommun hade det ju varit bra om det
kom en notifikation att ‘hej du användare nu har vi
åtgärdat det här’
28:10 Det är jätteviktigt
28:12 En återkoppling
28:17 Det kan ju vara .. om du har, du kan ju bara få
sms, från registrering eller något mail.
28:27 Aa, men det kan man ju välja. Vissa kanske
föredrar att få det på mail, allt förutom post typ. Om man
tänker på miljön. Vi bara spottar ut här vet du!
28:42 Vi kommer att få VG
*skratt*
28:51 Vad är det mer jag tänker på. Nej men det här med
små belöningar är ju också nice. Typ du har kommit upp i
200 poäng, du får en trisslott.
28:57 Ooh, det vette fan
29:00 Det kör ju SIFO med, det är ju väldigt populärt
29:05 Jag tror på det … men jag tror att det inte är en
hållbar lösning för en kommun
29:09 Tror du inte?
Jag tror inte kommunerna bryr sig om typ, göra sånt
Du är lite cynisk
Är det kommunen som ska stå för det?
Det är väl klart, dom har stått för betydligt sämre saker
Får dom ens köpa såna grejer?
Nej, det kanske dom inte får
Det är ju en bra tanke men jag tror inte att en kommun
skulle ...
Men det är ju en idé
Ja, du kan ju skriva upp det
Små belöningar …
Skriv små milestones
Via milestones …
Mmm
30:04 Men eller hur, det är en bra idé. Man kan få rabatt
på badhuset, det är kommun. Antar att det är kommunen
som äger badhuset.
Ett lån på biblioteket.
Förtur på dagis för ditt barn ..
*skratt*
Skriv typ, topplisteskärm på stan
30:36 Tomtenisse of the month liksom, som har hjälp till
mest
30:45 *Elin frågar om studenterna kommer på något*
*Sorl*
*Prat*
31:30 *Minidiskussion klart, slutdiskussion börjar*
*Vi frågar om det är någon som kommit fram till något
kul*
*Elins inspelning/klockslag*
24:58 Ja, men. Jag tänkte på det här med bilderna. Att
man tar bilder på någonting man ser, jag tänkte på att
man ska kunna måla på dem också. Så om du vill att det
ska hända någonting, om man vill att Borlänge kommun
ska bygga en bro över kupolen så kan man ta en bild och

rita dit en bro då. Här ska bron va liksom. Så man kan
rita upp det man tänker eller ringa in om det är något
skräp, trasig lampa. Så man tydligare kan visa.
25:47 Att man kanske har en skärm nere på stan där
man visar en topplista, vem som ligger högst per månad.
26:00 Och sen hade vi, att man kunde. Asså att man har,
att man får poäng för asså när man felanmäler eller
kommer med förslag på nåt sätt och att det kan vara
differentierade beroende på till exempel hur kritisk
felanmälan är, att man får mer poäng då mot tex om bara
en glödlampa är trasig. Och sen att det sammanställs
varje månad, typ topp 3 eller någonting får rabatt på bad
vad nu kommunen kan ge rabatt för. Nåt sånt. Så man
får någonting för det. mer än en bild på stan
26:34 Vi tänkte kanske att, att man får poäng per like och
inte per uppladdning. Då kan man ladda upp vilket skit
som helst.
26:45 precis, Vi pratade lite också om det, hur man
skyddar sig mot skräpinlägg. Då måste man ju ha typ
någon registrering, typ med bank-id. Då är det en själv
som står där med, ja skitbilder.
*Elin pratar om att det även kan finnas negativa aspekter
med gamification i en sån här app, till exempel missbruka
den, vandalisera för att rapportera in fel*
27:15 Ja, det ska ju vara seriöst liksom
Flera: Mmm ...
27:22 Jag kom att tänka på en grej nu, att det kanske
inte är alla som har en sån här app om man då har, typ
som ni hade skrivit, typ pokemon grejs, att den känner av
att den känner att amen här har det skett en reparation
och här finns ett monster. Det kanske är mer incented för
yngre människor å ha den här appen. Och så på så sätt
kanske anmäla mer grejer också.
27:45 Men menar du att det ska komma upp ett pling
liksom, nu är du i närheten av …
27:49 Jag vet inte hur det funkar, jag gör inte liknande.
Du kanske måste ha appen på hela tiden.
27:54 Jag tänker, att det ska komma ett pling där det
hänt nåt, där det är nåt dåligt, då måste någon redan
varit där och insett att det är någonting dåligt där
28:05 Aa. Asså jag tänker mer som att ... Asså, för att ha
appen, överhuvudtaget
Jaha … jag förstår
28:14 Jag tänker att många kanske inte vill ha en app där
dom anmäler ett fel i månaden utan dom laddar ner den
för att använda den och sen tar dom bort den
Aaa, ok …
28:25 *Elin spånar vidare på ovan och säger att det kan
vara ett sätt att uppmärksamma andras förslag*
28:32 Ja, aa, att man hittar grejer där det har skett. Bah
åh, här lagades det här
28:36 Det skulle ju också kunna ha, asså som alternativ
till app, att ha exakt samma funktion på en
webbapplikation så du kan gå in på en hemsida så du
slipper om man liksom, folk som inte har skitmycket
minne på sin telefon kanske inte vill ha en extra app. Så
kan man komma åt samma funktion
28:57 jag vet bara, det finns en såndär app i Ludvika.
Och jag har två hundar så jag går en del och gnäller på
en del saker. Men då provade jag den först en gång, då
var det en stolpe som låg vält, som jag går förbi i princip
varje dag och så anmälde jag den. Det tog typ två
månader innan dom satt upp den. Så att, även hur
mycket gamification det än är, om det liksom inte blir
något resultat så tröttnar man ändå. Så gjorde jag ett
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försök till, för det finns ett sånt här utmärkt, eller ut …
heter det utmärkt, asså, promenadstråk, att det är en
skylt att såhär ja Ludvika kommun har att här kan man gå
den här stigen. Och så gick jag upp där och så gick jag
halvvägs, och så sen var det så mycket träd som hade,
ja, blåst omkull så att det gick inte att gå där. Så då
tänkte jag att men då tar jag appen igen, och så,
eftersom det är gps och allting, så jag fyllde i och så, då
ringde dom upp samma dag. Det här ska vi titta på och
det där. Så ringde dom upp, bah ‘det där är inte våran
mark så det där kan vi inte göra något’. Jag bah ja men
det är ju eran skylt … Aa, men det är inte vår mark. Så
att det går fortfarande inte att gå där och det är ett år
sen. Så att då får dom väl ta ner skylten. Då blir man ju
lite grinig, men det har ju inget med gamification å göra
men.
30:10 Då var det skylten du skulle ta kort på …
*Skratt*
*Elin kopplar ovan exempel till användbarhet, inget
incitament att anmäla ngt om det inte händer ngt. Det är
ju för att man ska få vara med och påverka. *
30:31 Man vill ju också ha den här direkta responsen
även på riktigt. Till exempel som ... det är ju inte så jävla
svårt att ställa upp på en skylt,trycka dit lite jord kan man
ju tycka. Det vill man ju att ska det ske på en gång.
*Elin pratar lite mer, till exempel möjlighet att få veta om
det inte blir någon åtgärd*

30:58 Vi pratade också om att man ska få tillbaks
notifikationer, typ att amen nu är problemet du anmälde
åtgärdat. Eller typ tack för ditt bidrag, förvänta dig att det
är löst inom en vecka. Eller ja någonting liksom.
Feedback är alltid kul.
31:13 *Elin frågar: Så feedback det tycker ni är centralt?*
31:16 Det tycker jag absolut att det är
31:18 Eller så ska dom själva lägga in ‘det här ska vi
göra innan vi fixar ditt problem’
Flera: Mmm
Eller hur
31:23 Eller något sånt här synligt kösystem liksom, precis
31:29 Det kan ju också vara gamification just det där att
man får poängen ‘nu har vi åtgärdat ditt problem, tack så
mycket här får du 10 poäng’
Aaa, eller hur
31:36 Nåt sånt. För att då blir det också validerat att
användningen är korrekta.
*Elin: så att man får poäng retroaktivt? Eller liksom efter *
31:45 Jaa, kanske
31:46 Kanske för dom som har röstat, för dom hjälper ju
till då
31:51 Dom har ju varit en del av lösningen ja
31:55 Det löser ju även lite här problemet med att folk
utnyttjar systemet, om det är kommunen själva som delar
ut dom här … *ohörbart*
32:07 Man kan göra downvotes också
*Skratt*

30:52 Någonting, man borde få en respons iallafall.
32:17 *Vi rundar av, gruppdiskussion klar*
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Bilaga 8 - Gamificationcitat
Poäng
“Poäng kanske.”
“Månadens poängliga.”
“Fixa en poängliga.”
“Införa poängsystem där man kan göra skadeanmälan å skit.”
“Man vill ju se andras poäng eller troféer, om det ska vara så att man tävlar mot någon.”
“Ja att det bidrar till mer negativt, men sen om man, det är även som med olika poäng för olika slags kritik,
det är väl så att folk bara fokuserar på den saken i så fall och då får vi helt fel fokus på appen så vi hade lika
gärna kunna haft samma poäng för allihopa så samlar då samlar de ju in allt som man kan.”
“Det kan ju ge olika poäng om de tycker att, låt säga att kommunen nu använder det här, och de tycker att
okej, nu är det viktigare för oss att fokusera på hur vägarna ser ut efter snön och plogning och allt sånt här,
okej men då får de extra poäng för vägrelaterade problem. Det finns otroliga vägproblem i den här stan.”
“Jag tänkte på ett poängsystem där en röst på ett förslag man har lagt in är som en poäng så att man samlar
på sig poäng (ohörbart).”
“Jag har skrivit.. Mm, nä men jag tänkte väl också lite samma med poäng där att det är som en bekräftelse
liksom, ju mer poäng man har … äh, jag vet inte, det är som på de flesta forumen egentligen. Och sen så, jag
tänkte väl också poäng och att det var (ohörbart, “new”?) och ett ah, jag tror att det var också, men det är
ju, det blir ju ungefär samma sak, ju högre nivå du har om det är poäng som är trovärdigt, då blir det väl att
folk söker sig till den informationen. Så nåt sånt blir väl bra. För det är ju rätt såhär fundamentalt att ha
(ohörbart).”
“Ah, det var väl mest poäng och om man ska införa nåt sånt, poäng och typ olika nivåer. Öh, jag vet inte.
Visst, man kan väl ha belöning men jag vet inte vad man skulle få då.”
“Jo, så att man kan samla när man lämnar förslag att man får poäng eller samlar saker eller nånting till ett
spel som man tycker är kul att spela för sin egen skull.”
“Ja, eller till exempel att man får, beroende på, att man kan man kan få lite poäng om man lämnar ett
förslag men man får mer poäng om det är många som röstar på det.”
“Det är så jag tänker för då kan ju en person, du tänker såhär på poängen. När du lägger in en synpunkt eller
nånting, då får den vara (ohörbart: ev. “spängd”) bara på det, som du får in. Om du, det, det kommer säkert
finnas de som går runt och lägger in synpunkter hela tiden, då har de bara liksom en poäng på just
synpunkten och den är som inte kumulativ eller nåt såndär att alla de här synpunkterna läggs ihop så att en
person som har lagt typ 30 synpunkter han kommer ju ha mer poäng än den människan som verkligen
använder appen på riktigt, förstår du hur jag tänker?”
“Ah, det där som RESPONDENT sa, att det skulle vara pokemon go-liknande. Vissa ställen så går inte folk.
Men om de har nån slags insentiv eller motiv att gå dit, då kanske det ser nånting som inte
uppmärksammas, eller som inte kommer uppmärksammas eftersom ingen går den vägen eller sådär. Därför
är det bra om de får mer poäng om de går längre ifrån än där dom är. Jag vet inte hur det ska funka, om de
såhär slår in sina uppgifter om var de bor så man vet att de har gått längre liksom.”
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“Man kan också ha områden där man vet att här har vi ingen aning om hur det ser ut, då kan de ju, man
skulle kunna vara liksom så att den som administrerar det hela kan ändra att nu får man supermyket poäng
om man går till det där området och kollar på nånting.“
“Vi hade ju mer idéer om ett poängsystem där en röst på ett förslag man lagt in än en poäng så att man då
samlar på sig, ah men det blir någon pålitlighetsfaktor ungefär. För jag tänker att om man har hundra förslag
inne till exempel så finns det väl väldigt många sämre och bättre förslag så då finns det ju nåt sätt att skilja
på dem.”
“Så länge det är poängbaserat, då kommer det vara tävlingsinriktat på ett sätt. Det kommer alltid finnas
dom som vill fuska eller vad ska jag säga. I värsta scenariot där är det dom som vandaliserar eller gör saker
själv för att få poäng. Det som RESPONDENT sa, vi var lite inne på det. Att om du lägger in en synpunkt då
får du till exempel baspoäng bara på det, då får du poäng baserat på dina synpunkter. Du får inte poäng om
du har lagt in 30 synpunkter, det kommer säkert vara nån som tar varenda lilla grej. Sen kommer det vara
dom som använder mer seriöst, och om de lägger in en synpunkt kanske i veckan, eller i månaden, då
kommer de förmodligen inte vinna, om man kan vinna nånting eller nåt såntdär då. Så det var lite som
RESPONDENT sa, att de som håller med den här synpunkten, det är så du får poäng. Och det blir den
kumulativa poängen som du samlar, inte att du har varit aktiv jättemycket.”
“Jomen att man får poäng och så på den reparationen.”
“Tänkte, såhär med poäng och så, att man antingen kan man få poäng, få ett poäng varje gång man skickar
in någonting. Eller så att man typ, rösterna blir poäng.”
“Jag skrev på lappen vi lämnade in att man skulle får poäng, kanske olika poäng. Till exempel om det är en
trasig lampa och du rapporterar den får du 1 poäng, men om du rapporterar att typ såhär någon tagit bort
övergångsställsskyltarna istället får du 10 poäng, för att det liksom är en viktigare kategori eller nåt liksom.
Och att typ såhär varje månad så kanske dom har en topplista typ top 3 och dom kanske får rabatt på
badhuset eller typ ja, någonting.”
“Det kan ju också vara gamification just det där att man får poängen ‘nu har vi åtgärdat ditt problem, tack så
mycket här får du 10 poäng’.”

Topplista
“Ju mer man gillar, ju mer likes, desto högre upp kommer man.”
“Fixa så att man kan gilla de förslagen som kommer in. En topplista på förslag. Så man kan se vilka förslag
som är populära. Kan se de populäraste förslagen i en topplista typ.”
“Månadens poängliga.”
“Gör en topplista på de populäraste alternativen.”
“Fixa en poängliga varje månad genom att folk gillar ens förslag.”
“Topplista på de populäraste.”
“Att du har ett scoreboard ungefär. (instämmer med föregående) ja, för då tar man fram
tävlingsmänniskorna. Bara de inte sitter med en spade och hackar i asfalten och bara ‘där är ett hål’.”
“Det är väl att man kan jämföra med sina vänner och se hur man ligger till där.”
“Dels, den här, små grejer men också en topplista med förslag, och där ska det vara liksom ett pris.”
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“[...] och att typ såhär varje månad så kanske dom har en topplista typ top 3 och dom kanske får rabatt på
badhuset eller typ ja, någonting.”
“Det ska finnas highscore.”
“Skriv typ, topplisteskärm på stan.”
“Tomtenisse of the month liksom, som har hjälp till mest.”
“Att man kanske har en skärm nere på stan där man visar en topplista, vem som ligger högst per månad.”

Belöning
“Man får belöning, ett pris, för att man gjort staden bättre.”
“Man vill ju försöka komma åt personers belöningssystem på ett sätt, om man tänker rent psykologiskt. Det
som jag kom på rent konkret innan när jag väl hörde det här var ju ett slags level up-system. Så att man får
ett visst antal poäng för en synpunkt eller ett beröm och sen så ju högre upp i nivåer de kommer ju andra
sorts titlar.. Det kan vara ja, låt oss kalla det för.. Ja kritikinsamling... Ja som olika titlar som visar att de ligger
på högre nivåer och samt att .. ja, det är väl ungefär så man kan få det att fungera för att få dem att
fortsätta.”
“Belöning för sådant som har åtgärdats.”
“Tanke att man får en belöning eller poäng. Samarbete med olika företag, om, man lämnar till exempel 3
synpunkter. Dom som vill samarbeta så kan man hämta ut en rabatt på till exempel ICA Maxi.”
“Om vi säger att det är fem saker som har åtgärdats, så får du t ex 50 kr på Willys. Man vet inte riktigt vilka
som använder sig av den här appen. Men det jag tänker, utöver troféer, det är bara för dig själv. Du hjälper
någon annan, för att du ska motiveras så vill du ha något tillbaka. Å andra sidan, om vi säger att du går förbi
där varje dag, så skulle du bli glad oavsett om det finns gamification i appen eller inte. Belöning för att fler
ska använda.”
“Rapportera stora hål i marken och få gratis biobiljett. Man får en biobiljett som belöning för att man laddar
ner appen. Då har man appen. Man gör ju samhällstjänst.”
“När man lämnar en synpunkt så får man en liten nominering, det finns ett visst antal.”
“Asså, i det här sammanhanget så tycker jag att man ska kunna få belöning som man kan använda. Snapchat
är en annan femma.”
“Jag tror inte det är det som driver folk med att man kan ah, liksom belöningar. Jag vet inte om vad belöning
skulle kunna vara.”
“Men då tänker jag på motivationen, att få poäng, kan man ju göra med en belöning och sådär. Men att
rösta. Man måste ha nån typ av profil. Det går inte anonymt.”
“... rabatt på badhuset eller typ ja, någonting.”
“Jag tänker poängen, jag tror den är tillräcklig. Även fast ingen annan ser din profil så tror jag att det är
tillräckligt.”
“Vad är det mer jag tänker på. Nej men det här med små belöningar är ju också nice. Typ du har kommit upp
i 200 poäng, du får en trisslott.”
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“Små belöningar … via milestones …”
“[...] det känns som det är det som är den stora belöningen. Inte att man får poäng i system utan att man
faktiskt får göra en påverkan på riktigt.”
Respondent 1: “Men eller hur, det är en bra idé. Man kan få rabatt på badhuset, det är kommun. Antar att
det är kommunen som äger badhuset.”
Respondent 2: “Ett lån på biblioteket.”
Respondent 3: “Förtur på dagis för ditt barn.”

Troféer
“Ställena som folk vill ha ändringar på så får man en trofé.”
“Troféer är alltid nice, när det finns troféer så fokuserar man bara på att jaga troféer och det gör spelet
mycket roligare.”
“Man vill ju se andras poäng eller troféer, om det ska vara så att man tävlar mot någon.”
“Annars är det väl devrent har ju också fast det är poängskala, ju mer likes du får på sina posts ju högre
poängskala får du och på så sätt får du unlocka… de har en slags profilbildsfunktion så att du har animerade
karaktärer och så får du till en skrivbord, en dator och såhär hur mycket utvecklarspecificerad men du får ju
upplåst massor med features till just den här profilbildsgrejen för ju många mer poäng du har, jag tror att
den högsta har typ 10 000 poäng.”
“Däremot, så kan man få poäng för genomförda uppgifter. Det kan ju inte någon fuska med. Jag tänkte,
troféer för beslut för utförda grejer.”
“Man får trofé när den är hel.”

Rösta på/gilla synpunkt
“Ju mer man gillar, ju mer likes, desto högre upp kommer man.”
“Fixa så att man kan gilla de förslagen som kommer in. En topplista på förslag. Så man kan se vilka förslag
som är populära. Kan se de populäraste förslagen i en topplista typ.”
“Ja, eller till exempel att man får, beroende på, att man kan man kan få lite poäng om man lämnar ett
förslag men man får mer poäng om det är många som röstar på det.”
“Och så tänkte jag på det du sa, att saker som är nära dig, jag tänkte i början av appen när man startar den
så kan det vara en sida, förstasidan, att de visar en synpunkt som har uppmärksammats mer än andra, att
fler har röstat på den eller att många har hållt med ...”
“Att man röstar och får poäng.”
“Man kan göra downvotes också.”

Geocache/platsbaserat
“Fixa en geocache när man besöker de olika ställena som folk vill skicka in.”
“Och så tänkte jag på det du sa, att saker som är nära dig, jag tänkte i början av appen när man startar den
så kan det vara en sida, förstasidan, att de visar en synpunkt som har uppmärksammats mer än andra, att
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fler har röstat på den eller att många har hållt med och sen om man bara bläddrar till höger, när man gjorde
bildspel på hemsidorna, när det var små röda.”
“Men sen tänker jag också att de skulle kunna, det blir ju lite avancerat, det var samma som min första grej,
att göra något mer att inte bara göra spelet med det som behövs utan att man utvecklar det lite, utan att
man gör lite mer som pokemon go till exempel, att man gör nånting, att det liksom finns skatter eller
nånstans och leta efter eller nånting sånt så man får ut folk.”
“Jag kom att tänka på en grej nu, att det kanske inte är alla som har en sån här app om man då har, typ som
ni hade skrivit, typ pokemon grejs, att den känner av att den känner att amen här har det skett en reparation
och här finns ett monster. Det kanske är mer incented för yngre människor å ha den här appen. Och så på så
sätt kanske anmäla mer grejer också.”

Underhållande
Respondent 1: “Ni borde definitivt ha sånhär cheesy hissmusik i bakgrunden.” (skojar)
Respondent 2: “kör kahoot-musiken.” (skojar)
“Ja, nä jag kom inte på så mycket. Jag skrev en sak som är lite invecklad men jag tänkte jag tycker det skulle
va lite kul om man kunde göra själva speldelen större, alltså, så att när man så att man gör ett spel som är
roligt i sig så att när man lämnar synpunkter och så så att man vinner. Det är min telefon som ringer. Jag
måste nog svara… “
“Jo, så att man kan samla när man lämnar förslag att man får poäng eller samlar saker eller nånting till ett
spel som man tycker är kul att spela för sin egen skull.”
“Ja, vi tycker ni ska bygga ett jättestort spel.”

Utmaningar med gamification och hantering av dessa
“att du har ett scoreboard ungefär. (instämmer med föregående) ja, för då tar man fram
tävlingsmänniskorna. Bara de inte sitter med en spade och hackar i asfalten och bara ‘där är ett hål’.”
“Man kan ju sätta en gräns på att det inte går att rapportera mer än fem saker per dag, men då liksom om
det är någon som är ute och tar en långpromenad och hittar fem saker då förstör man ju för den också.”
“Det kan ju vara så också att man inte liksom släpper fram det innan det har fått ett visst antal röster. Så om
du till exempel rapporterar nånting så behöver det få tio röster kanske för att bli aktuellt.”
“Man kan ju ha en slags filtreringsalgoritm att man märker att dom här fem personerna har rapporterat
samma sak så då måste det ju vara så. Och sen att de måste få med en bild på området. Att det är ett krav
bland annat.“
“Det är ju också bra, ju fler personer som rapporterar om samma sak. Så att det inte står fem saker som är
likadana på topplistan.”
“Det kan ju vara så att man kan ha, att om någon rapporterar ett hål någonstans och sen så gör nån annan
det så kommer det typ upp en ruta att den här personen har redan rapporterat ett hål här, vill du liksom
rösta så slipper den här personen göra om det.”
“Målgruppen är ju alla. Så alla tänker ju olika kring det också. Man vill ju att alla ska använda, men alla
kommer inte göra det.”
“Min mormor håller inte på med gamification och kommer att gå runt och ta kort.”
“Nämen alltså att man ska ha en belöning i början för att komma in.”
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“Det beror lite på hur man designar den också, asså det finns ju nackdelar då man kan missbruka appen
liksom. ehh, det funderade vi kring om man kan göra det mer personligt. Försöka, se till så att det är vettigt
det man gör. eh. Det gjorde vi, men däremot ifrågasatte vi aldrig ifall varför man ska ha det överhuvudtaget.
Det sa vi inte. Det var väldigt mycket positivt.”
“Jag tänker att det kan vara svårt. Vem finansierar det här? Det du gör är att du säger åt kommunen att
betala och fixa det här och sedan ska du få betalt för att du har sagt åt någon att lägga pengar .... Det blir
väldigt … hela idén gör att det blir ännu mer uppgifter. Svårt att sälja in.“
“Jag har skrivit.. Mm, nä men jag tänkte väl också lite samma med poäng där att det är som en bekräftelse
liksom, ju mer poäng man har … äh, jag vet inte, det är som på de flesta forumen egentligen. Och sen så, jag
tänkte väl också poäng och att det var (ohörbart, “new”?) och ett ah, jag tror att det var också, men det är
ju, det blir ju ungefär samma sak, ju högre nivå du har om det är poäng som är trovärdigt, då blir det väl att
folk söker sig till den informationen. Så nåt sånt blir väl bra. För det är ju rätt såhär fundamentalt att ha
(ohörbart).”
“Vi hade ju mer idéer om ett poängsystem där en röst på ett förslag man lagt in än en poäng så att man då
samlar på sig, ah men det blir någon pålitlighetsfaktor ungefär. För jag tänker att om man har hundra förslag
inne till exempel så finns det väl väldigt många sämre och bättre förslag så då finns det ju nåt sätt att skilja
på dem.”
“Så länge det är poängbaserat, då kommer det vara tävlingsinriktat på ett sätt. Det kommer alltid finnas
dom som vill fuska eller vad ska jag säga. I värsta scenariot där är det dom som vandaliserar eller gör saker
själv för att få poäng. Det som RESPONDENT sa, vi var lite inne på det. Att om du lägger in en synpunkt då får
du till exempel baspoäng bara på det, då får du poäng baserat på dina synpunkter. Du får inte poäng om du
har lagt in 30 synpunkter, det kommer säkert vara nån som tar varenda lilla grej. Sen kommer det vara dom
som använder mer seriöst, och om de lägger in en synpunkt kanske i veckan, eller i månaden, då kommer de
förmodligen inte vinna, om man kan vinna nånting eller nåt såntdär då. Så det var lite som RESPONDENT sa,
att de som håller med den här synpunkten, det är så du får poäng. Och det blir den kumulativa poängen som
du samlar, inte att du har varit aktiv jättemycket.”
“Däremot, så kan man få poäng för genomförda uppgifter. Det kan ju inte någon fuska med. Jag tänkte,
troféer för beslut för utförda grejer.”
“Men då tänker jag på motivationen, att få poäng, kan man ju göra med en belöning och sådär. Men att
rösta. Man måste ha nån typ av profil. Det går inte anonymt.”
Respondent 1: “Jag tänker typ att, också att, om man har problem med om man får poäng om man anmäler
samma sak tusen gånger.”
Respondent 2: “Precis, utnyttja systemet liksom.”
Respondent 1: “Bara för att få poäng. Det måste vara någon form av, måste ju va, det måste ju vara ett reellt
fel.”
“Om du anmäler att en gatlykta och den är inte trasig, då borde man ju bli diskad. Jag tänker, typ slå sönder
parkbänkar och ta kort på dem.”
“Utveckla en, att vi gör ett tillägg på den synpunkten. Men då blir det som facebook, att kasta skit på folk.
Och då behöver man nån som moderataer den.”
“Jag tänker att, fastnar på att sakerna måste bli fixade innan man kan gå vidare.”
“Vi tänkte kanske att, att man får poäng per like och inte per uppladdning. Då kan man ladda upp vilket skit
som helst.”
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“Vi pratade lite också om det, hur man skyddar sig mot skräpinlägg. Då måste man ju ha typ någon
registrering, typ med bank-id. Då är det en själv som står där med, ja skitbilder.”
“...Så att, även hur mycket gamification det än är, om det liksom inte blir något resultat så tröttnar man
ändå.”
“[poäng efter åtgärdat fel] (sic!) löser ju även lite här problemet med att folk utnyttjar systemet, om det är
kommunen själva som delar ut dom här … (ohörbart).”
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Bilaga 9 - Användbarhetscitat
Motivation
“Nej, alltså om det hade funnits en app som både typ är kul och spela men också hjälper kommunen så
skulle jag nog definitivt ladda ner appen.”
“Alltså, man drivs väl liksom av att skicka in sitt ärende sen tror jag inte man bryr sig i om man får, ja, jag vet
inte vad man skulle få.”
“Men sen tänker jag också att de skulle kunna, det blir ju lite avancerat, det var samma som min första grej,
att göra något mer att inte bara göra spelet med det som behövs utan att man utvecklar det lite, utan att
man gör lite mer som pokemon go till exempel, att man gör nånting, att det liksom finns skatter eller
nånstans och leta efter eller nånting sånt så man får ut folk.”
“Ja men lite nånting, att man skulle kunna göra spelet till nånting mer än bara det som krävs för att lämna de
här synpunkterna så man blir lite mer motiverad att hålla på med appen, att man kan få poäng och sådär
men att man kan använda poängen i ett spel som är nånting mer. Det är ju lite krångligt men...”
“Bygga in någon slags stegräknare och så kan man få mer poäng ju längre dom går, förstår ni hur jag
tänker?”
“Ah, det där som RESPONDENT sa, att det skulle vara pokemon go-liknande. Vissa ställen så går inte folk.
Men om de har nån slags insentiv eller motiv att gå dit, då kanske det ser nånting som inte uppmärksammas,
eller som inte kommer uppmärksammas eftersom ingen går den vägen eller sådär. Därför är det bra om de
får mer poäng om de går längre ifrån än där dom är. Jag vet inte hur det ska funka, om de såhär slår in sina
uppgifter om var de bor så man vet att de har gått längre liksom.”
Respondent 1: “Men då tänker jag på motivationen, att få poäng, kan man ju göra med en belöning och
sådär.”
Respondent 2: “Precis, det känns som det är det som är den stora belöningen. Inte att man får poäng i
system utan att man faktiskt får göra en påverkan på riktigt.”
Respondent 1: “Du får någonting för att du har varit flitig.”
Respondent 2: “Det är ju supermotiverande.”

Enkelhet
“Det är lättare att maila.”
“Jag hade nog aldrig mailat.”

Anpassningsbar
“Fler språk.”

“Fler språk, jag vet inte.”
“Det finns inga inställningar så man kan byta [text]storlek (sic!)”
“Inställningar så man kan ändra språk.”
“Man borde kunna gå in på inställningar och ändra språk.”
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“Man borde kunna ändra layouten.”
Respondent 1: “Jag hade en synpunkt på storleken på texten... Seniorer som har svårt att läsa eller de som
har nedsatt syn. Att man kanske kan välja typsnitt, eller ja storlek på texten.”
Respondent 2: “Ja, precis. Det kommer innebära att man får bläddra mer men att det kanske kan finnas en
flik för det.”
“Ja, precis och det kan ju vara en del av spelet: att appen är ett spel och så går man in och där kan man
lämna synpunkter men man kan också bara spela.”

Ändamålsenlighet
“Mm, det var väl det att kanske borde man kunna skriva in sin egen så att man får mer exakt om man hittar
någonting som inte finns på listan där.”
“Skulle det komma en sådan app till min kommun så skulle jag rapportera dagligen. Varenda grej. Jag har en
väg, vägen går såhär, i princip. Dom gör ingenting åt det. Dom kan inte göra så mycket åt det, dom kan inte
göra något åt det eftersom det blir lika varje år.”
“Nej, det går att rapportera in tycker jag.”
“Det var komplett liksom. Vad skulle man mer behöva liksom?”
“Alltså, man drivs väl liksom av att skicka in sitt ärende sen tror jag inte man bryr sig i om man får, ja, jag vet
inte vad man skulle få.”
“Ja, precis och det kan ju vara en del av spelet: att appen är ett spel och så går man in och där kan man
lämna synpunkter men man kan också bara spela.”
“Nä, men den va… Den är ju väldigt simpel så det är väl det ni strävar efter också, så den, alltså det är ju
väldigt svårt att misslyckas skulle jag vilja säga iallafall. Men å andra sidan har väl jag kanske mer
erfarenheter än andra inom ja, att använda smartphone. Men ändå, jag tycker den är väldigt simpel, det är
ju lite få alternativ, ja två-tre underkategorier så den är ju väldigt.. Ja, den gör ju sitt jobb.”
“Jag vet bara, det finns en såndär app i Ludvika. Och jag har två hundar så jag går en del och gnäller på en del
saker. Men då provade jag den först en gång, då var det en stolpe som låg vält, som jag går förbi i princip
varje dag och så anmälde jag den. Det tog typ två månader innan dom satt upp den. Så att, även hur mycket
gamification det än är, om det liksom inte blir något resultat så tröttnar man ändå. Så gjorde jag ett försök
till, för det finns ett sånt här utmärkt, eller ut … heter det utmärkt, asså, promenadstråk, att det är en skylt
att såhär ja Ludvika kommun har att här kan man gå den här stigen. Och så gick jag upp där och så gick jag
halvvägs, och så sen var det så mycket träd som hade, ja, blåst omkull så att det gick inte att gå där. Så då
tänkte jag att men då tar jag appen igen, och så, eftersom det är gps och allting, så jag fyllde i och så, då
ringde dom upp samma dag. Det här ska vi titta på och det där. Så ringde dom upp, bah ‘det där är inte
våran mark så det där kan vi inte göra något’. Jag bah ja men det är ju eran skylt … Aa, men det är inte vår
mark. Så att det går fortfarande inte att gå där och det är ett år sen. Så att då får dom väl ta ner skylten. Då
blir man ju lite grinig, men det har ju inget med gamification å göra men.”

Tillgänglighet
“Jaa, övrigt eller nånting sånt för den var, för det var ju en väldigt bra lista och jag tänker att den måste vara
enkel för att alla ska kunna använda den. Typ om nåns farmor är ute och går ‘ja men jag har hittat det här’
och ska försöka gå in bland massa menyer, det kommer ju bli problematiskt.”
“Jag hade en synpunkt på storleken på texten. Seniorer som har svårt att läsa eller de som har nedsatt syn.
Att man kanske kan välja typsnitt, eller ja storlek på texten.”
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“Just för de yngre generationerna kan ju det vara en fördel, eh, ja de äldre kan ju skicka brev.”
“Men det är ju så, man kan ju ha alla alternativen öppna så att säga, så att de som inte vill ladda ner appen
utan vill skicka in via mail eller flaskpost, vad vet jag, ska få göra det.”
“Jag tror ju också att, det må låta väldigt kallt, men folk nuförtiden lär ju sig mer och mer och använda
tekniken och de som kanske inte kan det, de kommer ju försvinna […]”
“[...] vi kan ju lansera den här appen och de som inte har tillgång till den har inte tillgång till den, då är det
lite såhär ah, gilla läget ungefär.”
“Och sen att det kommer ju vara så att det kommer inte vara nåt som alla använder, men en viss grupp
kommer använda den hur mycket som helst.”
“Tror du pensionärer kommer använda den här appen?”
“Jaa, det skulle de säkert kunna, bara den är tillräckligt enkel att använda, jag tänker alltid på min mamma ‘
vad kan hon använda’ och hon kan ju använda sånthär om det liksom är enkelt. Och då tycker ju hon att det
är bra för hon orkar ju inte ringa eller nåt såntdär.”
“Då når man ju förmodligen kanske inte min mamma och såna personer, men man kan ju också göra
versioner av det där det finns en enklare version där man bara går in och lämnar synpunkter och en där man
går in för att spela.”
“Det kanske är mer incented för yngre människor å ha den här appen.”
“Det skulle ju också kunna ha, asså som alternativ till app, att ha exakt samma funktion på en
webbapplikation så du kan gå in på en hemsida så du slipper om man liksom, folk som inte har skitmycket
minne på sin telefon kanske inte vill ha en extra app. Så kan man komma åt samma funktion.”

Effektivitet
“En annan sak, en sökfunktion skulle vara jättebra där. Alltså beroende på hur många kategorier det finns,
istället för att scrolla så kan man skriva såhär ’V-Ä’ så kommer ‘Väg’ eller vad.. Ja.”
“Jag hade nog aldrig mailat.”
“(ohörbart)... som förr i tiden när man skickade till kommunen, så tog det typ ett par dar. Här så vet dom ju
direkt att här så…”
“Ja, det skulle vara mycket större sannolikhet att jag skulle anmäla nånting om det fanns en app i telefonen,
jämfört med om jag skulle sätta mig och skriva ett mail. Det har jag gjort en gång faktiskt… (skratt). Men det,
ja, det skulle jag ju inte göra så ofta.”
“Det är ju lättare att bara öppna en app än att leta på nån mailadress eller telefonnummer eller nånting.”
“Funderar på om man tar bilder på såhär och kanske ska kunna redigera, typ rita, hur man tänker. Det borde
ju vara en ganska bra grej tänker jag. Jamen här ska vi bygga en bro, så ritar man vart bron ska vara. Typ rita
som man gör på Snapchat.”
“Man kan ju göra det tydligare också genom att rita.”
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“Jag tänkte också på att att det finns kategorier iallafall att man gå i och sortera, att man gå in och
kategorier, att man kan välja vy. Man kan se högst röstade, senast inlagda, välja efter kategori. Så att man
kan sortera upp lite.”
“Och sen kartan, att man kan få upp en karta och se alla förslag som finns.”
“Ja, men. Jag tänkte på det här med bilderna. Att man tar bilder på någonting man ser, jag tänkte på att man
ska kunna måla på dem också. Så om du vill att det ska hända någonting, om man vill att Borlänge kommun
ska bygga en bro över kupolen så kan man ta en bild och rita dit en bro då. Här ska bron va liksom. Så man
kan rita upp det man tänker eller ringa in om det är något skräp, trasig lampa. Så man tydligare kan visa.”

Åtgärd och feedback
“Jag tänkte också typ lite att man kanske skulle kunna ha någon funktion där man kan se det positiva också.
Att dom här synpunkterna dom har vi gjort något åt. Att man visar upp det också. Feedback. Så folk kanske
kan kommentera. men vad bra, liksom. Det här uppskattar vi verkligen, eller liknande.”
“Dom kanske inte blir så sugna på en lista med hundra grejer och dom har inte gjort något, då kommer folk
bli förbannade till slut.”
“Jag tänker att, fastnar på att sakerna måste bli fixade innan man kan gå vidare.”
Respondent 1: “För Borlänge kommun hade det ju varit bra om det kom en notifikation att ‘hej du
användare nu har vi åtgärdat det här.’”
Respondent 2: “Det är jätteviktigt.”
“Jag tänker, att det ska komma ett pling där det hänt nåt, där det är nåt dåligt, då måste någon redan varit
där och insett att det är någonting dåligt där.”
“Man vill ju också ha den här direkta responsen även på riktigt. Till exempel som ... det är ju inte så jävla
svårt att ställa upp på en skylt,trycka dit lite jord kan man ju tycka. Det vill man ju att ska det ske på en
gång.”
“Någonting, man borde få en respons iallafall.”
“Eller så ska dom själva lägga in ‘det här ska vi göra innan vi fixar ditt problem’.”

Design och layout
Respondent 1: “Är färgerna bra, nej jag skulle vilja ha en blå.”
Respondent 2: “Jag vill ha en gul.”
Respondent 3: “En rosa”
Respondent 1: “Blå färg är snyggare.”
“Föreslår att vi byter ut hamburgermeny i version 1 till ett i.”
“Det var ju inga bilder .. På första sidan kunde det vara ett fint foto.”
“Ja det tycker jag nog ändå, det är vit bakgrund och så var det röda (ohörbart) liksom lite sjukhusaktigt
liksom på den. (ohörbart) Det var ju faktiskt bra, sen var det stora ikoner, sen var det två olika (ohörbart). Så
om du inte är van så kan du inte faila.”
“Jag tyckte det var jättetrevligt i början där det fanns ett plusmärke, bara ah, här lägger man till en synpunkt.
Och det blev, och det är inte såhär med klagomål eller nåt annat utan en synpunkt kan va som, beröm så det
begränsar inte nånting (ohörbart) klagomål vilket kanske är de flesta saker, den största orsaken till att man
rapporterar in. Så till en början, det var en bra layout i början. Och sen så kommer man liksom mer [...]”
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“Jag tycker att det är bra att det inte är så utspritt på skärmen utan att det inte är knappar och grejer här
och var utan det är, som du säger, väldigt cleant.”
“Jag har ett förslag men det blir för långt att skriva här (på post-it-lappen (!)). Jag tänkte på den här version 2
när man öppnar appen då kunde de här ikonerna, då kunde man ge dem i en dropdownmeny eller nånting
mest för att, säg att det är något som flera anmäler (använder?) och har skickat in. En bild på nånting, när
man startar appen skulle den komma upp som nyhet eller mest eftersom den har haft mycket traktion
(attraktion?) just då, eller den veckan eller nåt såntdär. Så den uppmärksammas istället för att de går
igenom och kollar på alla andras synpunkter och så hittar ni på den där. [...] För om nånting är riktigt illa, och
det är många som har röstat på det eller många som skickat in då kan det uppmärksammas så fort du startar
appen.”
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Bilaga 10 – Prototyp version 3
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